
γοϋντα.ι, ελα.6ε χώρα. τό πα.pακάτω περιστα.τικό, οτα.ν -i]pθε ενας Τοϋpκος «σπα
ής» (εlσπρά.κτορα.ς) κα.ι τόν επεσκέφθησαν οί προεστοί. 1Γόν κα..λωσόρισαν κ�' 
αρχισα.ν τ·η συζήτηση. Σέ μια. στιγμή τους είπε πώς θα. ηθελε μια. γυνα.ίκα η ενι:ι, 
κορίτσι να του ψέρη λίγο 'Ιif)ό. . . Πετ�χτηκε &.μέσως δ προεστως Μ:ιχόδρακα,ς 
κα.ί τοϋ λέγει : 

- Γι' α.υτο σχοτίζεσα.ι, άγα. μου; Έγώ θα. σου φέρω νερό. 'Άρπαξε εν;1,
τσουκά,λι κι' εψερε αμέσως νερό &.πό τ·ην έκεί κοντα. 6ρύση. Σέ λίγο πά.λι δ 
σπα.ης, μέσα. στ·ην κουβέντα., ξαναθυμήθηκε τή γυναίκα., για σκούπισμα. κα.ί 
συγύρισμα τοϋ κονα.χιοϋ. Πά.λι δ �{ιχόδρα.κα.ς του είπε: 

- Μη στενα.χωριέσα.ι γι' αύτό. Κι' ά.ρπά.ζει τη σκούπα. κάνοντας πώς
σκουπίζει. 

··Επειτα. πάλι μέ μασημένα. λόγια. δ σπαης ξανάψερε τό ζήτημα τ·ης γυ-
να.ίκα.ς, δτι fιτα.ν &.πα.ρα.ίτητη για. τό κονάκι. 

�ο Μιχόδρακα.ς� που τδλς:γε ή καρδιά. του, δέν κράτησε κα.ι του ά.πα.ντά.Ξι 
εξω από τά. δόντια.: 

-'Άκουσε, αγά μου! Έδώ ποδρθες δόξα.. ναχη ό Θεός μας η δ Άλλάχ, 
" ' ' "λ ' 2• θ' Θ' - θ' - θ' � δ' '' λ' ' εχουμε α..πο ο α, τα �γα. α... α ψα.με, α. πιουμε,. α υια.σκε ασουμε, αΑ α, εκείνο
πού ζητ&ς 6γάλτο από τό μυαλό σου. 

'Έτσι τα.ογα.ζαν πέρα. οί προεστοι μέ τους Τ ούpκους. Πότε μέ διπλωματία., 
πότε μέ χωρα.τα και πότε μέ τό ζόρι. 

Καί τό τρίτο: 

Προ της έπα.να.στά.σεως του 21 κα.ί κα.τ' cι..ότ·ην ύπήγετο διοιχητικώς εις 
τό Βιλα.έτι τοϋ Φα.να..ρίου 'Ανδριτσαίνης κα.ι λόγφ της θέσεώς -του fιτο τό πέ
ρα.σμα. των Κολοκοτρωνα.ίων καί τών α.λλων κλεψτων πρός τrι. Σουλιμοχώρια. •ίι
άπό τη Μεσσηνία. προς τ·ην Γορτuνία.ν. Εις· ενα. τέτοιο πέρασμα. - χα.τα. τ·ην 
παράδοσιν - οί κλέφτες πηρα.ν μαζί τους τόν Δημ:ητράκη Κα.ρα.λ·η, ενα τολ
μ·ηρό πα.ληκά.pι που τό συνήντ:ησα.ν στοϋ Κόκλcι� να. 6όσκ·ι,ι τα. γίδια. του. 'Έyιyε 
μά.λιστα. ενα,ς από τους έμπίστους του Κολοκοτρώνη κα.ι το σπίτι 'ζΟU fιταν κσ.
τα.ψύγιον των κλεφτών. Ε1ς ενα. δημοτικό τρα.γούδι, του περιψήμου κλέφτη Θσ.
να.σά άπό το Ράφτη της Γορτυνίας, που εδρα.σε κατά. τό 1770-1790� ανα.cρέ
ροντα.ι τά. έξης: 
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Ό ·ηλιος έ6α.σίλεφε κcιλ τό ψεγγά.ρι έ6γηκε, 
Κι' δ Θα.να.σάς εκίνησε από τά. Κοντο6ούνια., 
Κι' πά.ει στου Τουρκόρρα.ψτη στή δόλια, του πα.τρtδα.. 
Στου 'Ίσα.ρη ξεπέζεψε, σ' ένοϋ πα.πα. τό σπίτί 
«Κα.λ ησπερούδια. σου, πα.πά», Κα.λώς τον τον Θcι:ιά.ση». 

Αυτα. φα.νερώνουν πως τό χωριο ήτα.ν πέρα.σμα των κλεψτων πpό του 1790. 
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Στ' αρματα! Στ' αρματα! 'Ο Τοϋρκο�! 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ 

�Ισαραίοι Φιλικοι 

Στη Φιλικη 0Ετα.ιρία, πού προετοίμα.σε τη μεγάλη έθνεγ�ρσία. r έμυήθηκαν 
2 Ίσα.ρα.ίοι: δ Νι χόλα.ος ίερεύς Σαχελ),αρίου (Σα:�ελλα.ριά,δης) χα.ι δ Άθαν. 
Σιώρης. Αύτοι τούλά.χιστον εγινα.ν γνωστοί ώς φιλικοι στό 'Ίσα,ρι. 

Ό ίεpεύς Σα.χελλαρlου, δπως &.να.ψέρεται σέ ενορχη 6ε6α.ίωσι ενώπιον 
τοϋ συμ6ολα,ιογpά.φου Μεyα.λοπόλεως Σπ. Ί. Σπυρα.κοπούλου το 1865 του Δυρ
pα,χίτη αγωνιστη - τα.γμα.-cά.pχου r. Κεφάλα. κα.ί τοϋ Άλέξη Κατριβάνου,. ανθ) 
yοϋ, ές 'Ίσα.ρι,, «ελcι,6ε ένεpγητικον μέρος εlς την Φιλικην Έτα.ιρία.ν ) την συ
στα.Θείσα.ν τό ετος 1819 ... » κcιλ πιό κσ,τω «είχε κατηχήσει α.ύτον δ ά.ρχιερεύς 
Χριστια. νουπόλεως». 

Φα.ίνετα.ι πως δ Ν. Σα.χελλα.ρίου είχε κα.ί σχετικά εγγρα.cρα. της Φιλικης 
Έτα.ιρία.ς, τα. δποία. άπωλέσθησα.ν, ύπο6ληθέντα. στην Έπι τροπή 'Εκδουλεύσε
ων, το 1834. Σέ α.ϊτησι του υ!ου του Δημ,. Σα.κελλ<1,ριά.δη (Σινά.νο 12 Ίουνlου 
1865) προς την ώς άνω Έπιτροπή,, άνα.ψέρετα.ι δτι «όπε6λήθη πιστοιποιητικόν 
των όπλα.ρχηγων της Πελοποννήσου μετ' αλλωv εγγρά.ψων, ί δ ί ω ς δ έ 
ε γ γ ρ ά, ψ ω ν τ η ς Φ ι · λ ι κ η ς �Ε τ α. ι ρ ί α ς . . . » .

Ό Άθα.ν. Σιώρης δεν είνα.ι γ•ιωστόν πότε έμυήθη στην Φιλική Έτα.ιρία.. 
Στο 6ι6λια.ρά.κι του Ίωάν. Άθ. Σιώρη άνα.γρά.ψετα.ι δτι δ «Άθ. Σιώρης ητο 

μεμυημένος εις τα τ·η(}πα.�σ.στάσεως &πό τόν αρχιερέα. Χριστια.νουπόλεως τ·ης 
Άρκα.διάς (Κυπα.ρισσίας) r τα. συνθήμα.τα., άριθμους κλπ.». 

Ό Φωκάκος στrχ «&.πομνημονεύματά» του, γρά,φει (σ. 56) δτι «άφου ε

κσ.τηχήθ·ησαν πολλοί, &ρχισα.ν να.. γίνωντα.ι διάφορα. μυστικα. συ.μ6ούλια δ;πό 
τους αδελφούς έτα.ιριστα.ς εις τα άπόκεvτρα. μέρη: οπου 4-5 εόρίσχοντο μα.ζύ ... 
εις την Άvδρίτσα.ιναν δ Πα..παλέξης, δ Τζανέτος Χριστόπουλος, οί Ζα.ψειρόπου· 
λοι, δ �Α. Σ ι ώ ρ η ς κα.ί λοιποί κα.πετα.ναίc.ι». 
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Ίσαραίοι άγωνισταi τοϋ '21 
(και Χρουσαίοι) 

Το 'Ίσα.ρι, στ·ην ίστορία. τοϋ '21, εχει να. έπιδείξη πολλες λα.μπρε; σελί
δες. Ο� Ίσα.ρα.ϊοι μετέσχον σύσσωμοι στον ίερο α.γιi)vα.. Κα.ι επρ6σψερα.ν γιά, τ·ην 
Ηευθερία. αίμα. κα.ί όλικές θυσίες. 

Έ6δομήvτα. περίπου έξοχοι άγωνιστα.ί πηρJ.Υ μέρος σέ μά.χες χα.τα τύ)'ι 
κα.τα.κτητιi>ν, πολλοί δε απ' α.ύτους ύπηρξα.ν γεννα.ϊοι κcι.ί εμπειροι ·ήγέτες, ά.
να.δειχθέντες ά.ξιωμα.τικοι κα.ί τυχόντες tδια.ιτέρων τιμών κα.ί δια.κρίσεων μετrι; 
τήv ά.πελευθέρωσι. 

:Μ νημοvεύομεν (άλψα..6ητικως) τους άξιωμοι.τικούς πρώτα. χα.ί σέ συνέχεtα. 
.:ους ύπα.ξιωμα.τιχούς κα.ί στρα.τιώτα.ς. (Περιλά.μ6ά.νοντα.ι επίσης και οί α.γω•;�
στα.ί του συνοιχισμοϋ Χροϋσα., της Κοινότητος 'Ίσα.ρι) . 

1
• ΑΞΙΩΜΑ ΤΙΚ ΟΙ 
Ε' Τάξεως: Κα.τρι6άνος Πα.νcι,γ., Σιώρης Άθα.ν. 
ΣΊ'' Ίάξεως: Οικοvομόπουλος Άνα.γv., Οίχονομόπουλος Δημ. (ίερεύς). 
Ζ' Τάξεως: Κα.ρα.λης Δημ., Κα.τρι6ά.νος 'Αλέξης, Σιώρης Άνα.γν., Σα.--

χελλα.ριάδης Δημ. 
11t- lΊΙΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
Β · Τάξεως: Καρμίρης Δημ., Κότζιρα.ς 'Αvα.γχ., Κα.τρι6άνος 'Ηλ., ΚοΙJ · 

τσιουμά.ρης llα,ν., Κυρια.ζ·ϊjς Άλέξ., Ντόγκα.ς Δημ., Ρούπα.ς Βα.σ., Ρούπα.ς 'Αθ. 
Νικ., Ρούσσης (ος) 'Αγγελής, Σιώρης Α. Παντελής, Ζιόμπολας Άλέξ. 

Χρουσα.ίος: Πα.τcα.δόyια.vvης Γιάννης. 
1
•· ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ 
'Αvτώνα.ρος Γεώργ., Για.λα.μας Άνα.στ., Ζiρ6,:/4ς 'Αθα.v., Ζέρ6cι.ς Άνα.στ., 

Ζ:έρ6α.ς Γεώργιος, Ζέρ6ας Νικόλ., Ζορμπάς Άvα.γν., Ζορμπα.ς Χρ.1 :Κcι. •

τριοάνος Πέτρος, Κα.φψετζ·ης Ίωάvvης, Κα.ψψετζης Σταμ., Κουτζός ·ιί

Κυpια.ζης Πα.ν., Κυρια.ζης Άναστ., Κυριαζής Θ. Γα.λάνης, Κυρια.ζ·ης Θ. Γεώρ., 
Κ·Jρια.ζης Πα.ντα.ζης, Κυρια.ζης Πcι.ρα.σκευα.ς, Κουτζιουμάpης Γεωpγάχ·ης, Αi
μ.r:ρος Γεωργά.κης, Λαμπρόπουλος Νικόλ., Λινάρδος Πέτρος, Μπχκας 'Αγγε.
λης, Ντα.μά.λα.ς Κων.1 Ντόρντα.ς Πέτρος, Ντουψεξης Πα.νάγος, Εερόκωστα.ς Ά
σημά.χης, Ξερόκωστα,ς Κ. Δημ·ήτριος, Ξερόκωστας Κ. Ίωά.ννης, Πατζιcι.τζη; 
'Αποστόλης, Ρουμποϋτζος Άλέξ., Ρουμποϋτζος Άδα.μά.κης, Ρουμποϋτζος Κω -ι
στα.ντά.κης, Ρουμπουτζος Πανάγος, Ρούπας Άθα.v., Ρούι.α.ς Γεωργάκης, Ρού
πα.ς Άθα.ν. (Ιερεύς) , Ροϋσσος Δράκος, Ροϋσσος Ίωάν., Σεντης Βα.σ., Σχυλο
μύτης Κα.vέλλος, Τίγκας Δημ., Τζα.γκόγιωρyα.ς Δημος, Τσα.yκόyιωργας Πα.v. 1 

Τσα.γκόγιωργcι.ς Κ. Νιχ., Τσουτσουμπρης Πcι.υλος r Τζα.ντίλης Νικ., Τσαντίλη;
'Ασημ., Τσα.vτίλης Πα.vά.γος. 

• 

Χ ρ ο υ σ α ί ο ι : Κα.λλιά.νης Άθα.v., Λυμπερότ.ουλος Να., l\1πέχτος 
'Αθα.ν., Πα.πα.δοπα.vα,γόπουλος Ήλία.ς. 

• ΦΟΝΕϊΘΕΝ'lΈΣ ΙΣΑΡΑΙΟΙ - ΧΡΟΙΣΑΙΟΙ
Ί σ α. ρ α. ί ο ι : Κα.ψψετζης Στα.μ., στρατιώτης, ετών 44, στη μά.χ.η

τοϋ 'Ίσα.ρι (1825) Κουτζιουμάρης Γεωργάκης, στρατιώτης, έτων 40, 1 Α·)-
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γούστου 1825, Ρουμποϋζος Άδαμ.άκης, στρατιώτης, στή μάχη Βα.λ τετσίο:.J 
( t821) . 

Χ p ο υ  σ rι. το ι : Κα.λλιάνης 'Αθα.v., στρατιώηJς, ετών 39, στο Μα.νιά.
χι (1825), Λυμπερόπουλος Νικ.� στρα;τιώτης, ετών 34, Μσ�νιάκι (1825), Μπέ
χ.τος Άθα.ν., στρατιώτης, �των 49, Μσ�νιά.κι (1825), Πα.παδόγια.ν"ης Γιάννη;, 
ετών 49, όπα.ξιωμα.τικός, στο «'Α6α.ρϊνσ» (Να.υα.ρϊνο) . 

Που έπολέμησαν 

'Όπως θα lοη ο &ναγνώστης πιο κά.τω, στο ειδικό κεψά.λα.ιο περι της δρά
σεως ένος έκά.στου &.γωνιστοϋ Ίσα.ρcι,ίου, οί πρ6γοvοι μας πηρα.ν μέρος σε δλες 
τίς μά.χες χα,τά τα)Υ Τούρκων &.π' α.ρχης μέχρι τέλους του &.γωvος. 

Συγκεκριμένα. μετέσχον στίς μάχες Βαλτετσίου, Κα.ρuτcι.ίνης, στα Δερ-
6ενά.κια., στ·ην α.λωσι της Τριπολιτσ&:ς,, στα. Βέρ6ενα., 'Άργος,_ Κόρινθο� Πάτρα, 
Δραμπά.λα, Τρίκορφα., στο 'Ίσα.ρι κλπ. 

Έτ.:έδειξαν πα.ντου &πα.ρά.μιλλη ανδρεία., οί δέ Ίσα.ρα.ϊοι δπλcι.ρχηyοι Σιιi> - _ 
ρης, Κα.,φιβάνος, Καρα.λiις κλπ. μνημονεύσvτα.ι μέ πολυ κολα.κευτιΥ.ά λόyιι;,, 
&πό τούς ίστορικούς τ·ης έποχης της Έπα.νcι,στά.σεως. 

Ό Φωτάκος, στα. &πομνημονεύμα;τά του (σ. 105) γράφει τχ έξης: «'Ο 
Ί\θ. Σιώρης, με τούς Ίσαρα.ίους, τ ά. κ α, λ ύ τ ε ρ α, π α, λ λ η κ ι!ι, p ι α. 
τ ·ης έπ α ρ χία ς Φα, ν α. ρ ί ο υ! . .. ». 

''.ι\πειpοι είναι ol προσωπικοί �ρωϊσμοι των Ίσα.ρα,ίων ά.γωνιστών στίς μά
χες.. κcι,τά. τοΟ tχΟpού. Κcιλ fί.πειpες οί οικονομικές θυσίες τους, που εcρθcωα.ν πολ
λ z.; cr,ι:ιpές.. στ·ίιν δλοσχ ιφη κα.τcι,στpοcρή της περιουσίας των. 

·, 0Λοι βγrικcι.v πέvητες.. από τδν (/,γιί>να, χωρίς γά, τύχουν κα.μμια.ς ύλικης
' 

r_· � • • ' ) 01 rl' ~ , ,.. , , , \ � • ,χμοιu·,ις μετcι, την cι.πε ,ευ-ι:.ρωσι. ουτο cι.ποοεικνυεται απο τ�ς υρα.ματικες πε-
ρ�γραφές της χα.τcι.στά.σειbς των στίς αίτήσεις των πρός ιήν «Έπιτροπηv Έκ
οουί..εύσεωv>). 

Ίδου μερικά χαρακτηριστικά. δείγμα.τα.: 
Ή Πα.να.γιώτα. χήρα. Δημ. Κα.ρσλη,, γράφει μ,ετα.ξυ α.λλων σ.:ην 'Επιτρο

π:ή: « .•. οδτος (δ Δ. Κcι.ρα.λης) κα.τηνάλωσε χα.ί την περιουσίαν του προς ϊα
σιv των πληγών, &ς ελα6ε είς τας μά.χας μσ,χ6μενος κα.ί έν τούτοις, ά.φου ενεκα 
τώv πληγών α.ύτων ά.πε6ίωσε, το δημ . .6σιον ούδεμlαν &κpόα.σιv εδωσεv εις τά. 
δίκαια. πα.ρά.πονα. της χήρας κα.ί των τέκνων ο-,ύτοϋ διατελούντων �ν πενίq, κα.t 
δυστυχ ίq,». 

Ό 'Αλέξης Κα,τριμπά.νος: « . . .  κα.τηνάλωσα. την περιουσίαν μου, δέν i
πέκτησrι, ει μη --όv βσ,θμόν τ·ης τιμης του άνθυπσλοχα.yου». 

Ή Άσ·ήμω χήρα του Πα.ν. Κσ,τρψπά.νου, (κόρη του Μητροπέτρο6α,) , έπι
χα.λείτα.ι τήν &.ρωγην της Έπιτροπης,, «επειδη κα.ί α.ύτη δεν εμεινε &.μέτοχσς 
τώv δει νων του &.γωνος» ζ ητεϊ «να. δοθη κα.ί εις εμέ α.ρτος είς τό τέλος τr;ς 
ζω·lις μου (δια.τρέχει - λέγει - το 90ov ετος της ·ήλιχ[ας της) . 

Ό Κ. Ντcι,μάλcι.ς πσ.ραποvεττα.ι δτι «&πα,σα.ν τήν κινητ·ήν μου περιουσίαν 
απώλεσα., κα.ταστραψείσης και δια.ρπα.χθείσης . .. ».

27 



cH ήλικία των ά.γωνιστων 
Άξίζει να μάθουμε ποιά ήταν ή ήλικία. των Ίσα.ρα.ίων &.yωνισtων, δταν 

άρχισε ή έπανά.στα.σις (τό 1821) . Ό μικρότερος �τα.ν 20 ετών καt 6 μεyα.λv
τερος έπερνοDσε τα 60. Δηλα.δη πηραν μέρος στόν ίερό &.γωνα. νέοι χαl γέρο�, 
κά.θε ·ήλικία.ς. �σ Άθαv. Σιώρης είχε πzράσει τα 60 οτα.ν α.να.φε ή έπα.νάστασις. 

Ίδου κα.l εvας σχετικός πίνακας: 
Ό Γ. Άντώναρος fίταγ 30 έτων, δ Άν. Γιαλαμάς 40, 6 Άθ. Ζέρβας 40, 

δ Άν. Ζορμπα.ς 25.) δ Χρ. Ζορμπα.ς 25 δ Ήλ. Κα.τρι6ά.νος 40, δ Στ. Κα.φφε
τζής 40, δ Άν. Κυρια.ζης 25, δ Γα.λ. Θ. Κυρια.ζης 30, δ Γ. Θ. Κυριαζης 24, 
δ Πα. ντ. Κυρια.ζ ης 40, δ Παρ. Κυριαζ ης 25, δ Γ. Κουτσουμά.ρης 36, δ Ν. Λα
μπρόπουλος 40, δ Γ. Λάμπρος 35, δ Λινά.ρδος 35, δ Π. Ντόρντας 25, δ Άσ. 
Ξερόκωστα.ς 31, δ Δ. Ξερόκωστα.ς 40 1 δ Ίω. Ξ�ρόκωστας 35, δ 'Απ. Πα.τσια.
τζης 35, δ Άλ. Ρουμπουτζος 40, δ Κ. Ρουμπουτζος 35, ό Π. Ρουμποϋτζος 30, 
ό Ν. Άθ. Ρούπα.ς 40r δ Δρ. Ρουσσος 40 ) δ Ί. Ρουσσος 30 δ Πα.ν. Παπα.δο
πα.νάγος 60, δ Ά&. Σιώρης 60, δ Κων. Σχυλομύτης 28, δ Δ. Τσα.γκόyιωργας 
22, δ Ν. Τσα.ντίλης 37, δ Άσ. Τσα.ντίλης 20, δ Π. Τσα.γκόyιωργα.ς 35, δ Π. 
Τσαντίλης 24. 

cH έναρξις της "'Επαναστάσεως 
Οί Ίσα.ρα.ϊοι από της πρώτες 'λ.ιόλα.ς ήμέρες της Έπα.ναστά.σεως, χα.ι συγ

κεχριμέvα. στlς 23 Μαρτίου 1821, πήραν ένερyό μέρος σ � αύτή. 
Τοϋτο ά.ποδεικ'Ιύεται &.πο τό κατωτέρω πολεμ,κό επεισόδιο, που περιyρά.

φει δ Ρ. Παλαμήδης (�Ιστορικό αρχείο Βλα.χογιά.ννη, α.ρ�θ. �α.χέλλ. 266) χα.l 
στό όποίο μετέσχον κα.t Ίσα.ρα.ίοι ύπο τους Άθα.ν. Σιώρη κα.l Άναyν. Οlκu
νομόπουλο (1) . 

. . . . « 'Ότι οί ένδιαλα.μ6α.νόμενοι εlς τ-rιν αντικρυ σελίδα. Τούρκοι έσφα.λί
σ0ησα.ν εις τον πύργον του χωρίου Τζαούσι (κειμένου επί της πεδιά.δος Μεσ
σηνίας κα.ταοαίνοντες άπό την Τζαχόνα όλίγον πα.ρα.κά.τω) κα.τά. τας 23 Μαρ
τίου ενεκα των κατοίκων Χριστιανών του αύτοϋ Τζαουσίου (οντος έκ 40 οικο
γενειών) ζητούντων να προσκυνήσουν οί Τουρχοι είς α.ύτούς. 

'Ότι οί κάτοικοι οδτοι ειδοποίησαν τους Γα.ρα.ντζα.ίους, Ί σ χ ρ α. ί ο υ .;: 
Ντερμπουvιωτες χα.ί Κρα.μποοίτες οϊτινες κα.l έλθόντες με τον Δημον Τζίοα.v 
ανεψιόν του Μήτρου Πέτρο6α. κα.l μέ τον Άθανά.σιον Σιώρψι κα.l Ά
ναγν. Οίκονομόπουλον έπολιόρκησ�γ τους Τούρκους ά.πο το δείλ� της α.ύτης 
ήμέρα.ς χα.ι διήρκεσε ή μά.χη εως την επαύριον της 24 το πρωt (χα.ί) sκ των 
ήμετέρων έλα.6ώθη δ Τζί6α.ς εις τον μηρόν, έκ δέ των Τούρκων έθα.να.τώθη εί;, 
οί δε λοιποl έπροσκύνησαν εlς α.ύτους κα.ί 'COUς δποίους ηψερον εις ι:·ηv Σκά
λαν, καl εκείθεν μα.θόντες δτι οί 'Α'Ιδpουσια.νοί ΊΌυρκοι εψυyαν, εδραμον εκείσε 
πρ�ς λα.ψυρα.γωγία.γ μεταφέροντες μα.ζύ των κα.l τους Τuύρκους τους δποίου.; 
απο έκεί τους ύπηyον εις Καλά.μι, μεταξύ των συλληψθέντων έχείσε λοιπών 
Τούρκων (χωρlς νά. τούς φονεύσωσι) . 

( 1) Την περιγραφη αύτη του Παλαμήδη 1':φερε στη δημοο16τητα πρό- τινος ό

Μεγαλσπολίτης καθηγητης Σπ. Κωοτόπουλος. 
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Μάχη του 'Ίσαρι 
Δεν είναι ά.κριοής ή ήμερομηνία. της &πιδρομης του 'Ιμπρα.ημ χα.τα του 

''lσα.ρι, το 1825. Ό ίστορικός Σπ. Τρικούπης τήν τοποθετεί ri6ριστα. τον 'Ιού-
λιο, ό Φωτάκος στίς 7 Αύγούστου του 1825. ί,, 

Άπο iγyραφο �τον φάκελλο του ψονευθέvτος στη μάχη του "Ισαρι Γ. 
Κουτζουμά.ρη πληροψορούμαστε δτι ή μάχη εyινε την 1 Αυγούστου 1825, δπου 
zφονεύθη καl δ άvωτέρω μνημονευόμενος. 

Ή μάχη τοϋ 'Ίσα.ρι ύπηρξε μια λαμπρα έποποιtα. �ων 'Ισαρα.ίων ά.γω'Ιt
στωv, πού έπολέμησα.ν σκληρα, ένα.ντίον των δρδων τοϋ Ίμπραημ δλόκληρη Υ')
χτα. κα.ι έπροξένησα.ν μεγάλες απώλειες στον εχθρό. 

Λεπτομερείς περιγραφές α.ύτης τής μάχης - που οι('J,ψέρουν μεταξύ τους 
-- μας εδωσαν δ Φωτάκος καί δ Κα.νέλλος Δελrιyιάννης κα.t άλλοι, τίς δποίες 
παραθέτουμε έδω. 

Γράφει δ Φωτάκος (σ. 200) . 
«Τήν 7 Αύyούστου δ στρα.τηγος Μουράτ μπiης διέταξε τον στρα.τηγόν 

Γκα.λlπ Μπέην μετα, 2.500 τακτικοϋ στρα.τοϋ Αίyυπτίων 1.000 'Αλβαv-ωv πε·· 
ζων χαl 2 ορεινών τηλεβόλων κα.ί ωδευσα.ν εναντίον της κώμης 'Ί σ α. ρ i,

κειμένης πα.ρα τας νοτίους ύπωρε!α.ς του ορους Διαψόρτη, διά. να τήν λαφυρχ
yωγ-ήση κα.ί κατόπιν τήν κατα.στρέψη. 

<Ο όπλαρχηγος Ά θ α. ν. Σ ι ώ ρ η ς, δια.μένων ·εις τά.ς Καρυας κα.t 
μαθών ταυτα. ζητήσας την &δεια.ν του στρα.τοπεδάρχου Γρηγοριtiδου,, α.πηλθε·ι 
!κείθεν με 1 5 Ο Ί σ α ρ χ ί ο υ ς σ τ ρ α. τ ι ώ τ α. ς. Προτου να φθά
σωσι οί έχθpοt εις τήν κώμην 'Ίσα.ρι, δ Σιώρης α.cροϋ έπρόψθασε νά τοποθε ..
τήση τα, γυναικόπαιδα. χα.ί τούς γέροντας έν ολψ 5 Ο Ο φ υ χ ά, ς εν όρειγ-�
θέσει, μετα, φρουράς 50 στρατιωτών, ώχυρώθη με 100 μόνον στρα.τιώτα.ς εν τ"Q
iκκλ ησία. της κώμης τα.ύτης .

Έν τψ μεταξύ εψθα.σε δ έχθρος κα.t έπολιόρκησε τ·ον Σιώρηv, δστις εμά
χετο ήρωϊχιi)ς &πο της 9 ωρα.ς π.μ. μέχρι της 2 μ.μ., rvα. άναχα.ιτ·ίση την δρμήv 
τω·ι εχθρών, κινδυνεύσας τήγ ζωήν των. 

'Εν τψ μετα.ξυ είδοποι ηθείς δ είς Καρυας στρα.:rοπεδεύωv Γρηyοριάδης οι
έτα.ξε πα.ραχρημα τόν αδελφόν του Γεώρyιον μετά. τού Διονυσίου Ιlαπαθεοδώ. 
ρου, 'Αδά.μ, Πα.πα.τσώρη,, Γκρίντζα.λη κα.l Μητροπέτρο6α. με 600 στρα.τιώτα.ς χα.ί 
εδρα.μον προς έπικουρίαν τοϋ μα.χαμένου Σ ι ώ ρ η. Φθάσα.ντες ούτοι έν δέ .. 
οντι κα.ί όχυρωθέντες εϊς τινα.ς οίκίας της κώμης ταύτης r rlντέστησα.ν κρατερώς 
εως 4 ωρας χα.τα των έχθρων, έξ ών έcρόνευσα.ν κα.ί έπλήγησα.v εως 200. 'Τ

στερον ομως όρωντες το ά.χα.τα.μάχητον των Αίγυπτίων tδίως των Άλ6α.νωv 
μαχομένων με riπα.ράμιλλον ήρωϊκήν άνδρεία.ν, 6'ψμησα.ν δλοι δμου εν εϊδει cρά.
λα.yγος ύπο τήν δδηγία.ν του όπλα.ρχηγοϋ Πα.πα.Θεοδώρου, πα.ρα.κολουθόύντω'Ι 
καί των γυvα.ικοπαίοων καί διέσχισαν τας έχθρικά.ς φάλα.γyα.ς 1 απολέσα.ντες Ό
περ τούς 65 κα.ί διεσώθησαν είς τήν κώμην Κραμποοου, κεψένην κατά. τά.ς δυ
'σμα.ς κα.1. είς 1½ ωρα.ν άπέχουσα.ν των Κα.ρυων. Άπ' εκεί κατέψυyον εις τό έν 
Κα.ρυα.ίς στρατόπεδον του Γρηγοριάδου. "Ο εχθρικός στρα..τός λεηλατήσα.ς τότε 
καί κατεδα,φίσας τήν κώμην "Ι σ α. ρ ι έπανηλθεν πα.ρα τήν πεδιάδα. της 
Κ('/,ρυτα.ί νης. 
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Ί'ο�α.ύτη έν συντόμφ όπο ίστοριχην α.ψήγησιν συνεχροτήθη ·η μάχη εκείνη 
και ·ή κcι.τα.στροψή της χώμ,ης "Ίσαρι, ουχί δέ ώς α.να.χρι6ως άψηyείτα.ι τά γε
γονότα τ·7jς μά.χης εκείνης δ ίστορικός Φραντζ·ης, έν τ-g iστορίq, α.υτοϋ (τόμ. Β' 
σελ. 443 - 444) ». 

Όμοίως, ό Κα.ν. Δεληγιάννης γράψει στα σ.πομνημονεύμα.τά. του: 
« ("Ο Ίμ6ρα.ήμ) διερχόμενος δια τοϋ κάμπου της Καρύτα.ινα.ς εόρέθησα.ν 

τότε συvα.γμένοι εις τό χωρίον Στάλα. , Κραμποοόν, -κα.ι Κα.ρυές οί όπλα.ρχηγοί 
Χριστόπουλος, 'Αναγνώστης Κα.νελλόπουλος, Φαvα.ρίτcι.ι, δ .Μητροπέτρο6α.ς i 
Ι'κρίτσιαλης κcι.ί οί Άρκα.δινοί τοποθετ·ημένοι μέ δυό ώς εyγιστσ, χιλιά.δα.ς στρcι.-

. τιωτα.ς. 
Εύρέθ·η καί δ γα.μ6ρος τοϋ llλα.πούτα. έκεί, δ Γεωργάκης Καψετσης, μέ 

πενήντα σχεδον στρσ..τιώτας χα.ί πλησιά.σα.ν έκεϊ εν σωμσ, Άρά.6ων πέντε εως 
εξ ώς εγγιστσ� χιλιάδες, αμα. τους είδε μακρόθεν δ Κι:ι.,ψετσης ήρχισε έκ το5 
τρόμου να α.ποδειλια. κcιλ ιiποσύρετα.ι να λιποτα.κτ'ήση. Τον ψώvα.ξεν δ γέρων 
Πέτρο6α.ς νά στα.θ·η έκεί, χωρίς νrι. ψο6ηΟ·η δια νά. πολεμ·ήσουy &.λλ' α.υτος ε
τρεχε ψεύyωv έκ τ·ης ψρίκης, ώστε πα.ροξυνθεlς δ γέρων Πέτρο6σ..ς άπό τη'ί το�
αύτην &να.νδρον οειλία.ν τον επυρο6όλησε ψεύγοντα. ·κα.l �όν έπλ·ήγωσε 6α.ρέως 
καί μετ' όλίγας ·ήμέρα.ς &.πέθανε. Τό οέ ειρημένοv - ρα.6αον σώμα. &ψοϋ συν�
πλά:χ:η μέ τους ,, Ελλ-ηνα.ς τό ά.ντέκρουσα.Υ θα.ρρα.λέως χα.ί δέ,ι ηδύνα.το 'ία πρ(.,
χωρήση, α,) λά. 6λέποvτες μία.v &λλην έπικουρία.γ έκ 3 χιλ. περίπου Άρά.6ωv 
έρχομένων, ψο6ούμε·ιοι μ·ί1πως τούς &ποχλείσει έκ�ί ύπεχώρησαv πολεμοϋντες

1 • , ς: , , λ , e. θ , ., , ) , ι , θ , . ει� το ΠUΚΥ')Υ υα.σος yα, χατα. α.οουν εσιν ετι cι..σψα ,εστε.ραν· ο� εχ ροι τους ·ππ.-
ρηχσλούΟουν. Άλλ' αυτοί οχυρωθέντες τους επυρο6όλησα.ν α.ί'pνης γεvνα.ίως κα). 
μετα τρίωρον ά.ντίστα.σιν gτρεφαv τους έχθρούς είς &να.νδρον φυyήv, εφόνευσα.•ι 
έξ αυτών όπερ τούς δια.κοσίους κα.ί ετι περισσοτέρους έπλήyωσαν. Άλλ' Q,Υε
χύψησαv την έσπέραν α.περχόμενοι ε,tαστος είς τiιν έπα.ρχία.ν του χα.ί εις τό χω
ρίον του νά. σώσ"Ώ εχαστος την οίχογένειά.ν του ά.πο τ·ην α.ίχμι:ι..λωσία.ν. Οί δi 
εχθροί ένωθέντες τήν !σπέραν εκείνην μετα τοϋ Ίμ6ρ(/,·ημ πασα. ά.πεφά.σισαν νά. 
επιπέσουν την νύχτα. έχείνηv α.ϊψνης κα.τά. τοϋ χωρίου 'Ίσcι.ρι νσ, �ό κα.ταστρέ • 
φουν. Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου έκείνcυ ίδόντες άπό την ·ημέραν -�·η-ι πληθύν τώ·ι 
έχθρων δια6αίνουσα.ν έχείθεν χα.ί ύποπτευθέντες τ·ην έπιδρομήν, ε6γα.λαv τά 
γυναικόπαιδα. χαt τούς γέροντας χα.ί άπηλθον εις τό ορος Τετράζι σπως δια.σω
θωσι, οί δέ δυνάμενοι να. ψέρουν οπλα. ά.πεψάσισα.ν vά όχυρωθωσιv &πα.ντες εy
τος του χωρίου τους κα.ί νά πολεμήσουν .:iποψα.σιστικως διά. να ά.ποθά.νουν. Ώ
χυρώθη δέ μετ' α.ύτων δ συμπολίτης των &.ρχα.ίος πολεμιστης γkρων Σιώρης 
μ' &λλους έκcι,τον είς -cην εκχλ ησία.ν και εις τσ.ς δυνα.-cωτέρας οί-κία.ς &να.λόγως· 
ψθάσαντες δέ eιί έχθροί προς τα ξημερώματα. τούς εχτύπησα.ν θα.ρρα.λέως, μ' δ
σα.ς α.ποπείρας πpοσ6ολών χαί έψόδων εκα.μα.ν οί έχθροt δiν ·ηδυνήθησα.ν 'ίσ.

. λ . , , Π - , λ , ') , ,,...,, , , τους χ ονισοuν την χαρτεριαν. ολεμησα.ντες οιπον α.χαταπα.υστως αΛην εχει-
νην τ·ην ήμέραν, ά.πεψά.σισ(Ι,'ί περί τό μεσονύκτιον χα.l άνεχώρησα.ν πολεμουν
τες χα.ί δια.6αίνοντες έν τφ μέσψ τu)ν εχθρών. Έψονεύθησαν έξ αυτών δ έ χ α, 
! π τ α καί εvδεκα. επλ·ηyώθησαν. Έχ δέ των εχθpω'ί έψονεύθησαν κι:ι.ί έπλη
γώθησι:ι.ν ύ π έ p τ ο ύ ς τ ρ ι α κ ο σ ι ο υ ς.

Την έπιοϋσα.v κατεπυpπόλησcι.ν δλα.ς τα.ς οικίας -:οϋ χωρίου έχείνου κα.t 
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rί.νe:.χι:φησcι.ν οιά τά. φρούριcι, τ·ης Μεσσηνίας με 1.1εγά.λην χαταισχύνηv τους ... ». 
() Σπ. Τρικούr.ης τήv περιγρά.ψει <J)ς έξrjς: 

« Ί\πέστειλε (ό Ίμβρα.ήμ έχ Τριπόλεως) πο1υάριθμcν σώμα. εις συγκομι
οην τιϊ)ν γεννημά.τω•J τής έπcι.ρχία.ς Καρυτα.ίνης και εις α.ιχμαλωσί�.ν. Ψο σG)
μrι. τουτο έπροχώρησεν είς τα όρεινα, χωρία. Δρα.γομά.νοu, Κα.ρu<ι1v χα.ί Κρα.μπο
bοϋ, ά.?-λ • &πεκρούσθη καί επα.θε'i' επά.τησε καί τό 'Ίσαρι· έχ(/,τόν των έν α.ύτω, 
χ.λεισθέντες εν τ·7,1 έκκλ ησίq, επολέμησα.ν δλ ην την ήμέραν, κα.ί εξορμήσα.ντ�; 
ξιψ·Ι1ρεις μεσούσης της νυκτος διεσώθησαν, έκτος ένός ψονευΟέντος κα.ί ένος 
πληyωθέvτος. Οί εχθροί εκα.υσα.v το χωρίον τήν επαύριον κα.ι έπα.νηλθαν είς 
τήv πεοιά.δα. της Κα.ρυτα.ίνης, ά.ρπά.ζοντες καί ψθείροντες>) . 

ΠΕΡΙΙ'Ρ ΦΗ TOr ΣΙΩΡΗ 
Λεπτομερή επίσης πaριγρα.φή τ·ης έπιδpομ:rjς τοϋ Ίμπρcι,ημ κατά. του ''1-

σ(Ι.ρι δίνει χα.ί δ Ίω. Σιώρης, που οέν συμπίπτει δμως μέ τίς δυο προηγούμενες. 
Ίοού τί γράψει: 

«- Τοϋτο στενοχωρεί τον Ίμ6ρα.ήμ καί 
σπεύδει μετα στρατοϋ εις Μεγα.λόπολι ν χα.
τα, τοϋ χωρίου τοϋ Σιόρη 'Ί σ α. ρ ι, κα.
τασκηνώσας από Δεδέμπεη μέχρι Μεyα.
μπέλι, μέρος επίπεδον κα.ί δ.ψαv &.πέχον 
του 'Ίσα.ρι. 

'Η έ ι c, ! ι ' ., κστρ(Ι,τεια α.υτη ... γενετο γνωστη εγ-
καίρως εlς τον Σιώρην κα.ί ελαοε τα μέ
τρα. του 1 &.λλ' επειδη δέν προψθά.νει να ζη
τήσ"Q έπικουρίcι,ν οϋτε τοϋ Κολοκ◊τρώνη 
εlς Κοφύτα.ινα.ν, ά.πέχοuσαν τέσσαρα.ς ω ·

ρα.ς, ουτε τοϋ Πέτρο6α εις Γοφά.τζαν, (7.Π(.,•

ψcι.σίζει μέ τους ίδικούς του ν' άντιταχθ?) 
μό'ίος κατά. τοϋ 'Ιμβρα.ήμ. 'Ο φοβερός 'Ιμπραήμ 

Ό Ίμ6α.r1μ 6λέπων το 'Ίσα.pι σχεοον κρεμάμ,εvον τόσον όφηλά. μέ περ,
ψέρειαν δασώδη κα.ι μέ στεvας διόδους, πέμπει τόν Ιlεκύροεη με μιχρον σώμα, 
ϊνα κατοπτεύσ'Ώ -cα.ς δια6ά.σεις. Εις την θέσιν Κοτρώνι ήμ.ίσεια.ν ι'6ρα.ν κάτωθεν 
τοϋ 'Ίσα.ρι πίπτει είς ένεδρεύουσ(Ι,'i φροuρά.ν του Σιώpη καί φονεύονται οί π� .. 
ρισσότεροι τοϋ &.ποσπά,σμα.τος έν οί·ς καί δ Πε;(ύρ6εης. Λαβών την ειδησι ν ταύ • 
την ό Ίμ6ρα.·ημ. δια.τάσσει �φοδον χα.τα τού χωρίου "Ισα.ρ� μεθ' δλvυ τοϋ στρα.-

Ό Σιώρης έχων κόψει κορμούς δένδρων κα.ί θά.μνων έyκα.ρσlως των δι6-
οων προ του χωρίου εθεσεv είς έκά.στην στενωπόν ανα. τεσσα.ρά.κοντα. ανορα.;, 
χα.θώς κα.ί είς τον ύψηλόν λόψον Βρcι.χοκοτρωνάκι, κα.ί ·fι &.pξα.μέvη συμπλοκ·,7 
τeιγ εύρεν ετοιμον. 

Οί έχθροt δέν διέκρινον σύοαμοϋ τούς 'Έλληνας πολεμιστά.ς, διότι έπρο .. 
στ�:cεύοντο &.πο τήν πλουσ[αν 6λά.στησι ν των θάμνων κα.ί έπυροοόλοuν &.θέα.τοt. 

·Ήτο τρομερός δ &.ντίλα.λος τώγ λα.γγα.δίων χα.ί τών κσιλά.δω·ι άπο τό πυ
χνόν πυρ των οπλων, οστις έπολλα.πλα.σία.ζε τούς κρότους! 

"Η μάχη διήρκεσεν έπτα ώρας κα.ί ή διά.6α.σις των οιόδων όπό του έχθρου 
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έστά.θ·η &,δύνα.τος. Τότε δ 'Ιμ6pα.ήμ εκα.μψε προς νότον τοϋ χωρίου κα,ί εψθα
σεν έν τα.ίς Ρά.χαις, εις τήν σημεpινην δδον έχ του σιδηροδpομικοu σταθμοϋ, 
δπόθεν ή διά.6ασις fιτο εύρεία., ευκολος κα..ί &,γμπερά,σπιστος κα.ί οϋτω δ Σιώρη•; 
&.πεσύρθη προς το ορος ά.ψήσα.ς κενον το 'Ίσα.ρι. 

Είς τήν μά.χηv τα.ύτηv επεσα.ν περίπου τριακόσιοι Τοϋρκ.οι. '�κ των &.ν_
ορώv του Σιώρη επεσα.ν έλά.χιστοι έΥ οίς κα.ί δύο έκλεκτα. παλλικα.ρια του, ·? 
Γεώργιος Κουτσουμάρης έξ "Ισα.pι κα.ί δ έκ 'Γσοpωτα. Άντώνιος Πpα.σσας. Εις 
τ·r ν μά.χην τα.ύτην διεκρίθη δ ανεψιός του Δpά,κος μαχόμενος εντελώς &.πpοψύ-

ι 
, ). , ' , ί,.α.κτος κα.ί δια. ψωνων έvθα.ρρύνωv τους μα.χητά.ς. Κα.ί σημερον υ.χομη εις τα. 

καλλιεργούμενα. α.ύτα. μέρη, δπου εγι νεν ή μάχη οι γεωργοί εύρίσχουν όστχ 
ανθρωπίνων σΥvελετωv. 

· 'Ο Ίμ6ρα.ημ εμειvεν είς 'Ίσαρι δεκαοκτώ ήμέρα.ς, μεθ' &ς, εθετο πυρ κα.t
εκα.υσεv δλον το χωρίον, άψηκε δε ψρουρα.ς είς τον Προψήτην Ήλία.v, 'Άγ. Ά
θα:-ιά.σιον Καλλιτσέϊκα. κα.l Κοτρωνά.κι, τοποθεσίας πέριξ του 'Ίσαρι. Τά.ς ψρου-' 

' 

ρά,ς ταύτα.ς καθ' έσπέρα.v το σωμα τοϋ Σιώρη τα.ς έδεκάτιζε μέχρις δτι:;υ χα.� 
μετα. πάροδον ολίγων ήμερων οί α.πομείνcι.vτες Τουρκοι ά.πεχώρησα.ν. 'Έκτοτε 
κα.ίτοι εμειvεv έν Πελοπον-;1ήσψ δ 'Ιμ6ρα.ήμ πολύν χρόνο'/ καί διέ6σ.ινε τ6 Δερ
οέvι ουδέποτε ά.πεπειρά.θη να α.vα.6i,ί εις το &.vεyειρόμεvον 'Ίσα.pι . .. 

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

<, ... Προχθές fιλθεν είς Δ ρ α. γ ο υ μ ά. v ο υ κ σ. ί Σ ο υ λ τ ί Υ α. 
πλησίον της πόλεώς μσ.ς μία.ν ωρα.ν καθώς χαί εχθές είς 'Ί σ a ρ ι οπc;υ 
�κα.υο·ε αυτά. τα δυο χωριά.. Έπηρε κα.ί αρκετά. λά.ψυρα.. 'Όμως εχα.σε χαι ει; 
α.ύτά. τα δύο μέρη χα.θως χα.ί είς τον &.ρχητεριvο πόλεμον οπου εγιvε είς Κρα.-

ι:: ' ' λ � έ ' � ' ·· 
μ,πο6ο υπέρ τούς πεντα.κοσίους χα.ι ι;εχωριστα. τους α.uωμ νους και α.ρκετα. σ,-
λογα. και μουλά.ρια.. 

Τήν σήμερον εύρίσκετα.ι δ εχθρός ά.πο 'Ί σ α, ρ ι ε ω ς Λ ε ο V τ ά. ρ ι 
χ ':/. ί π ο λ ι α. Υ ή ν και περιψέρετα.ι εις εκείνον τον κάμπον ... 
('Απόσπασμα επιστολής Δ. Κανελλοπούλου, &.πο Άνδρίτσα.ιvα. - 3-8-1826) 

«Είς την 1 του Αυγούστου εyι vεν πόλεμος είς του 'Ί σ α ? ι μ' δλ ηv
τ-rιv δύν�μιv του έχθpου. Είς α.υτοv τον πόλεμον έσκοτώθηκαν έχθροt περίπω 
&.πό τους 100. 'Από ήμα.ς έσκοτώθησα.v εις τον τόπον :1 κα.t πληγωμένοι 2. 
Πά,λιν εϊς τά.ς 8 του πα.ρόντος εγινεν πόλεμος εις του :Μ π ά σ τ α., έσκοτώ
θηκαv εχθροί περίπου των 40� Άπο ήμα.ς εσχοτώθ·ηκα.ν είς τον τόπον 3, πλη
γωμένος ενα.ς. 
('Απόσπασμα. &.vα.ψορα.ς Για.ννά.κη Δ. Γκρίτζα.λη προς το �rπουργεϊο Πολέμου 

-14 Αυγούστου 1825) .
Στο 6ι6λίο «Πλα.πούτα.ς» του 'Αγησ. Τσέλα.λη δίνεται ή πιο κάτω περι-

γρα,ψΎ/ της μάχης του "Ισαpι: 
-- Στις 7 Αυγούστου 1825 σί στρα.τηγοι Μουρά.τ- και Γχα.λίπ με 2.500 

ο ' 2. 'θ ' - "Ι τα.κτικούς κα.ί. 1.00 &.τα.κτους �χινη ησα.v χα.τα. του σ,,-,ρι.
"Ετpεξε δ Σιώpης άπο τtς Καρυές με 150 Ίσα.ραίr1υς, &σφάλισε �;;ά, γυ

vα.:κ6πα.ιδα., 500 ψυχές, σε όρεινη θέση, με 50 φρουρούς, κι' οχυρώθηκε μ� 
τους αλλους 100 στην έκκλησία. του χωριου. Ό έχθρbς -ιοuς εζωσε. Άπb τι; 
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!J ·�ο πρωί ι'ι>ς τtς 2 11.μ. &.ντέκpουα,v τις επιθέσεις των Τουρχο-Άλ6α.νο-Αιγυ--
1cτ1ωv. 

'Ί�τρεξα.ν απb Δραγουμάνου οί α.λλοι. 'Έπιασαν τ·α. σπίτια.f πολεμουν 4: 
ιrψες. Οί , Αλ6α.vοι ώρμουσαv με λύσσα.. 'Έπεσαν κα.t πληγώθηκαν 200. Οί 'Έλ
ληνες εζ(JJρμησα,v· δλοι μαζί ά.πό τα. σπCτια., διέσχισαν τους &χθρούς.,. πηραv τrt

γυ·ιαι:.:.6παιδα. καί πέρασαν στον Κρα.μποβό. 'Έπεσαν 65 νεκροί να σώσουν τους 
cί.μά.χους. 

οι εχθροί εκα.ψυ.ν το 'Ίσα.ρι κα.ί γύρισαν στον κάμπο τόν Καρυτιvο κϊ 
έκεί στ·ηv Τρί-r.ολη. 

ςlστορ ικες παραδόσεις 

Σχετικα. με την έπιδρομη των ΑιγυπτCων κα.t τtς θηριωδίες πού διέπρα
ξαν σε 6ά.ρος των Ίσα.ραίων, δ Γρηy. Καρα.λης μνημονεύει, σε δημοσίευμά του, 
δύσ χαρακτηριστικα. γεγονότα., σύμψωνα., οπως λέγει, με διηγήσεις γέρων 'l
σcι.ραίων. 

Ψtι ενα. ιiνα.φέpετα.ι στον ψρικτο θά.vα,το πού ύπέστη f, οικογένεια. Καρμίρη 
στά. ,<Κcφμιρέϊκα. Καλύβια.», μεταξυ Βοϊ6όντα. κα.t Ζαγχλακα., δπου διέμ,εvε. 

Έπέδρα.μον λοιπόν έκεί στρα,τιωτες τοϋ Ίμ6ρα.ήμ και &.ψου συνέλα.6αν 
τοv πχτέρα. Καρμίρη καl τα. δυο παιδιά του, τους περιέλουσα,v με καυτό 6ού
.:υρο, πού βρηκα.v στο σπίτι τους! . . .  

'Ι'ό άλλο γεyοvος εϊνα.ι ή έπίθεσις των , Αρα.πά.δων κα.τα του 'Ίσαρι από 
rό «Κούμαρο» καί τις «Ράχες». Διότι δεν μποροuσα.v να. προχωρήσουν οί έπt· 
δρομείς &πο τίς α.λλες διαβάσεις (Γουpνες, Κοκορε6ιθιές, Κα,λιτσέϊκα.) . Σ' α.υτή 
τΥ(� πολεμικη έπιχείρησι έφονεύθησα.v χα.l δύο γενναίοι πολεμιστα.l τοϋ Άθαv. 
ΣιΙJψη, οί Γ. Κουτσουμά.ρης κα.l Άvτ. Πpασσα.ς, &πό το Τσορωτά.. Μέχρι τίς;

ιiρχές του αιώνα. μας ύπηρχα.v δύο σωροί άπο χωμα. σε σχημα μνήματος, κά.,ω 
&πο τον 'Άγιο Θα.νά.ση. Κα.t ,ή θέσις α.υτη ονομα.ζ6τα.ν του «Πpασσα.ντώνη τό 
μ-ι-ημα,>. 

Ό �Ιμ6ραήμ, κατά την πα,ραμοvη των δρδωv του στο 'Ίσαρι κατέστρεψε 
-cό πσ.ν. Δεν &ψησε λίθον επί λίθου. Κα.τέκα.ψε τlς οικίες χα.t κατέστρεψε τό-ι 
«νεόομητο» vαο του �Αγ. Νικολά.ου. 

Μιά. α.χ6μη δραματικη πτυχη των έψια.λτικων ήμ,ερωνt που iζησα.v οί Ί
σι:φαίοι οταv έπέδραμον οί Αιγύπτιοι, αναφέρει δ Άλέξ. Δ. Σακελλα.pιά..δης, 
δικηγόρος, δπως α.κουσε &.πο πρόγονό του: 

Κα.τα. την ήρωϊκή εξοδο των Ίσαρα.ίων,. πολλοί &.π' αυτους &vα.γκά.σθηκα;ι 
νά κρεμά.σουν με τtς «ν6,κες» μικρά. πα.ιδια. σε πουρνάρια.. Καt δτα.ν έγύρισα.v 
πίσω, μερικά. ε[χα.ν ψάει τα. δάκτυλά τους από τήv πείνα.!! Είχαν γλυτώσει 
±πό τους Τούρκους καl τους λύκους! Μετά. το 1900 ύπηρχε Ίσα.ρα.ϊος με ψα
yωμένα. χέρια, που ειχε έπιζ ήσει άπο την ψρικτ·η α.υτη τραγωδία.! ... 

. Στρατόπεδο τοϋ 'Ιμβραημ 
Στ' απομνημονεύματα. τοu Θ. Κολοκοτρώνη (Τερτσέτη) &.ναψέρονται κα.t 

τα &ξ·ης yιά το 'Ίσαρι: 
-- 'Επειδή του έχά.λα.σα τους μύλους του 'Ιμπραήμ.η, δεν είχε πλέον πως 

νrι. εχη ζωοτροψίες. 'Άνοιξε δρόμοv απο τα. Μοθωκόpωvα εως την Τριπολιτσ� 
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κα.ί &πό τ·ην Μ:εσσηνlσ,ν εστελ νε ψορτηγ� μ� ζωοτροφίες ) επια.σε εlς τοϋ 'Ί σ α-
Α 

• ' ' 
ό %. �' " ' ' ρ ι κα.ί εκαμε στρατόπεδον. • ψοϋ με α.υ-cον τον τρ πον ι:.φοuια.σε οια. χα.μπ(.,-

σον χαιρόν τ·ην Τριπολιτσσ. χα.ι α.ψησε χα.ί 5.000 ψρουpά, α.ύτός έσuνά.χθηκε εί.ς 
' 1\1 \ ' -cα 1, εσσηνια.κα. ψροuρισ.. ... ».

Κά.τι πσ..ρόμοιο γράψει κα.ί δ πα.λα.ιός Ίσα.ρcι.ίος κcι,θηγητης Δημ. Στα.θ&
πουλο;, στο «Λεύκωμα Μεγα.λοπολιτων». «•Ότι δηλ. το 'Ίσα.ρι iχρησιμοποι
'iιθη �;..ί τινα. χρόνον ώς στρατηγείον τοϋ επιορομέως, 8τι κcι.τεστρά.ψη δλοσχz• 
ρGJς κσ.l οτι έσώθη δ πύργος τοϋ σ..γα. κσ.ι ολίγον ύπέρ τ� θεμέλια. ό yεόδμ:ητeι; 
vα.�ς τοίi • Α γ. Νικολά.ου». 

Ό Α. Λόντος γράψει στίς 7-8-1825 άπό τα. Βέρ6ενα.: 
- ( ... •ο Κολιόπουλος, 8στις εύρίσκετα.ι είς τό Βρωμονέρι είς τόv Κρα.

μποδό μ&.ς γράψει 8τι δ πα.σσα.ς μέ ούο ημισυ χ �λιά.δες εμει vε εις ,οϋ .Ί σ rι.
ρ ι. 'Ο Κολιόποuλος εχωv ηδη συναγμένους χίλιους έκτος τών 'Αρ·,�α.δίων 
eι;..eιυ ·cούς επρόσμενε, σχοπεύει να Υvτυπήση είς του 'Ίσσ..ρι το.:)ς έχθρούς ... )).

Στlς 12 τοϋ Αύγούστου 1825 ό εχθρός έξα.κολουθεί νά. 6ρίσκε-ι:αι στ6 ''lσα
ρι, οπως ψα.ίνετα.� &:ιτο σχ€τικη έπιστολη τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη (Άλωνίστα.ινυ. 
12-8-1825) : 

« . . .  Περικλείω κσ..ι γράμμα, του στρατηγού Κολιόπουλου . . . έκ τών όποi-
ων 6λέπετε τα. κι νήμα.τα. τοϋ Ίμ6ραημ πα.σσ.. Εις 'Ί σ α ρ ι εόρίσκετα.ι 1.1,ί� 
δύναμις έχθρική ... ». 

'Άλλα. γεγονότα 
'Ο Φωτάκος, όπα.σπιστής του Κολοκοτρώνη ) ά',νcι.ψέ?ει στ' &πομ νημοvεύ · 

μα.τά. του κι' σ.λλcι. γεγονότα. 1 με έπίκεντρο το 'Ίσcι.ρι. 
Γρά.φει λοιπόν (σ. 495) : 
Κα.τα. την μάχη της Τρα.μπά..λα.ς (1825) , δτα.ν οί <Έλληνες πολεμισταt 

ήσα.ν πολιορκημένοι, δ αρχηγος (Θ. Κολοκοτρώνης) εlδοπeιίησε τούτους «Υ(Ι, 
θ ' ' ό ' ' � ' ' �. - "ι'? ., "ξω �πο' το' ό·χύρωμ'.Ι. ψύγοu-ι εκεί εν α.πο τ μερος το uυτικον κα.ι fλψου εογοu,, ε ..,. 

\ , ' νά πορεuΟοϋΥ είς το &.ντικρύ μέρος χα.τα τοϋ Τουρκολέχα., χcι.t εκείθεν να. όπα.· 
yeιυν είς του "Ισα.ρι». Κα.ί πιο κά.τω: ·ή εξοδος εγι vε «μετα πολλ ης 6ίσ.ς» ... 

ό ' - Τ ) ' ' "Ι " ρ ι> «δ�α νυκτός σκοτει νης πορευ μενοι χα.τα. του ουρκο ,εκα, κσ.ι σ r:ι. > • • •

''Ενrι. άλλο δuσά..ρεστο γεγονός, 8πως ά.να.φέρΞι δ Φωτό:χος, έσ·ημειώθ r, 
( 1825) στο οά.σος τοϋ ''Ισα.ρι» (ποι6 δά.σος να εί'ί(Ι.L αυτό;) . 

llρόχειτα.ι για τόν ψόνο τοϋ έξα.ιρέτου άγωνιστij κα.ί δπλα.ρχηγοϋ Κολιοϋ 
Μπσ..κοπούλου. Ίδού οί λεπτομέρειες (σ. 496) : 

- «'Εψονεύθη δέ τήν νύκτα. κατά. τήν φυγην των Έλλήvων χcι.ί ό Κολιος
Μπα.κόπουλος, κcι.ί τότε μεν δέν εγινε γνωστον ποίος κα.ι δια ποία,ν α.ιτίαν το'i 
έψόνευσε. Κα.τά. δε το ετος 1854 έψcι.νερώθη 6 ψονεύσα.ς α.ύτόν. Οδτος -�τ� 

Β 'Ε � ' δ' ν θ λ ' . ' ' ... η' ·ιστρα. τιώτης ά.πό το χωρίον α.λ τεσι v'ίκον. i πειuη ε η ε ε να ψuγη α.πο � 
μά.χην, δ όπλαρχηγος τον εμπόδισε κα.l τόν έκτύπησε διά. να. πολ�μη, εις �έ
τό δά.σος του "Ι σ α. ρ ι ) πάλιν ηθέλησε να. ψύγη χα.l δ Μπα.κοπvυλος το·.J 
έμπόδισε χα,ί τοϋ είπε να. στα.θη να πολεμήσουν, διότι χα.τ6πιν των ερχοντα.� 
αί Τοϋρκοι · τότε ό στρα.τιd)της α.ύτος έθύμωσε διrt τα.ϋτα. καί τον έψόνευσε. Τήν 
σ..lσχραν κα.ί ατιμοv τα.ύτηv πραξιν του α.ύτος δ ιοιος ώμολόγησε Κ(Ι.τα, τ·ην ώρrι.'ί 
τού θα.vά.τοu του». 
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-�«��
Οί Ίσοpοί οι Ά yωvιστοί τοϋ 1821 

Α) Α�ΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 

Ε' ΤΑΞΕΩΣ 

� Αθαν. 'Ασημ. Σιώρης 
ΚΟΡϊΦΑΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΣΧΙΔΗ ΔΡΑ
ΣΙ, ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟ 21. - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΙΣΤΗΣ. 

ΛΡΧΗΓΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. - ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΟ 1833 lt PXIZOl\ffi τήv ιστόρησι της δρά,σεως των Ίσαρα.ίων αγωνιστών. 
Κα.ί πρώτα άπο τούς δπλα.pχηγούς, πού μΞτα την άπελεuθέρωσι 
ετuχα.ν ·ηθικών ά.μοι�ών κσ..! �γιν,α.� «έξ �π�νομής» &.�ιωμ�τ��οί.

Στοιχεία. &.ντλησαμε απο το Αρχειο Αγωνιστων της Εθvι
κrις Βι6λιοθήκης ) άπο &.πομνημονεύμα.τα. κα.ί άλλες συγyρα.ψές τοσ 

Ί\. y6)νος χαί απο· ο,τι γραπτο καt προφορικό, εμειvε άπb τούς ά.γωvιστά.ς δι� 
τύ)V &.πογόvων τους ( 1) . 

* 

Ό Άθα.ν. Σιώρης έγεννήθη περl τό 1756. Κα.ί ά.πε6ίωσε τό 1833. 'Έζησε 
δηλαδή 77 ετη. ΤΗταν άρχηγος πολυμελοϋς οικογενε!ας. Σύμφωv(/, με τα. απο
μνημονεύματα τοϋ Πα.πα.θα.νά.ση Σιώρη ) δ Άθα.ν. Σιώρης ητσ,ν γιος τοϋ Άσημ. 
Βρετοϋ, δεύτερος μετα τον Κα.τριμπa.νοv. Το έπώνυμο Σιώρης - κατά. τον Ίω. 
· Αθ. Σιώρηv - �τα.ν προσφώνησις τών Ένετων: σιορ Θανάση, έξελιχθέν στ�
Σιώρης (Σιόρης το θέλει δ Ί. Σιώρης, δηλ. μέ ο-μικρό) .

Σέ προηγούμενες σελίδες γράψομε για. τήν πpοεπα.να.στα.τικη και κατά. τό
21 δρσ.σι τοϋ Σιώρη με τίς περιωρισμένες πληρος:ρορίες πού διαθέτουμε.

Έδω Οά προσθέσουμε δ,τι ιδιαίτερο ύπάρχει γιά. τοϋτον. 
* 

-;Ήτα.ν α.ρχηγός μονίμου στρατοπέδου στό 'Ίσαρι ) το δποίον είχε σuγκρο-
τ·ήσει σχεδόν ά.πο τους ά.δελψούς του και συγγενείς του. Κα.ι δια.τηροϋσε πιiντοτε 
φρουρές (6άρδιες) στα πιο επίκαιρα σημεία. τοu χωριοϋ του. Στήv έπα.νά.στα.ση 
·ητσ.ν 65 περίπου έτωv.

( 1) Για οσους δεν βρήκαμε κανένα έπίσημο οτο1χεϊο, δeν ί1α ύπόpξη l<ανένα

σχετικο κείμενο στο κεφάλαιο τοίίτσ περl των Ίσαρώων άγων1στων του 21. 
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Μετ& τ·ην κα.τα.στροφη των 3Αλ6ανών διορίστηκε &.ρχηγός τοϋ &.ρμα.τολικιοi3
Φα.να.ρίου κα.ί εκα.νόνιζε τό ποσο του ψόρου κάθε ψορολογουμένου. 

Άνα.φέρετα.ι &κόμα δτι δ Χουρσίτ Πα.σσάς της Τριπολιτσα.ς «τον περιέ6α.λλ�
δια. μεγάλης ψιλίcι.ς κα.ί έμπιστοσύνης». 

Συνεοέετο με στενή ψιλία. μέ: τον Θ. Κολοκοτρώνη, επικροτοϋ�ε τα. σχέδιά.
του κα.ι ήταν πάντα. στο πλευρό του. Μνημονεύεται (στα. ά.πομνημονεύμα.τα. του
Π α.πα.θσ.νάση Σιώρη) ·ή πιο κά.τω συγκινητική συνά.ντησ!ς τοϋ Θ. Κολοκeι
τρώνη με τον Σιώρη, το 1821, στο Δεδέμπεη. 

Προηγουμένως δ Σιώρης είχε στείλει 50 άνδρες στην Κα.λα.μά.τα νά πλαι
σιώ,ουν τον Κeiλοκοτρώνη, πού έγύριζε, επειτα. &.πο &.πουσία. πολλων ετών, στον
Μοριά, &.πο τή Ζάκυνθο. 

- Δεκά.ξι χρό-ιια, μπά.ρμπα, Θα.νά.ση, εχοuμε 'y(I., ίδωθοϋμε α.πο τότε, ΠΟ;) 

μσ,ς κρέμασες στη Σκάλα· μια ζωη δλόκληρη, είπε μέ χιοϋμορ δ γέρος τofj
Μοριa.. 

- Στήν &.νά.γκη, ορέ παιδί, &.πό:ντησε δ Σιώρης, εχύθ-ηχε λίγο α[μα γι�
YC/, σώσουμε τ·rιν όπόθεσι. 

- Τότε καλα. τα. κατά.ψερες, συνέχισε δ Κολοκοτρώνης. Τώρα. να. ιδοϋμz
, θ, , 1 τι α. κα.νουμε ... . 

Άπο εκείνη την ·ήμέρα &.ρχίζει ή μεγάλη z;όρμησις τοϋ Κολοκοτρώνη
γιά. τήν ά.πελευθέρωσι της πατρίδος μέ τ·ην πλήρη συμπαρά.στσ.σι τοϋ Σιώρη.

* 

Ό Άθα.ν. Σιώρης επηρε μέρος στη μά.χη της Καρύταινα.ς, πού στοίχισ�
μεycί.λες άπώλειες σ1ούς 'Γούρκους του Φα.ναρίου, οταν iψεuγαν πανιχό6λητr.ιι
για. τήν Τριπολιτσά., με τα γυνα.ικόπαιδά. τους. Όμοίως στο Βαλτέτσι, οποu
είχε πρωτ:οπα.λλiικα.ρα. τον yιό του Άνcι.γνώστη καί τον ά.νιψιό του Κατριμπά:)ο
(Κοντα.μέτη) . Έκεί έτρα.υματίσθη ελαφρά. κα.τα.διώκοντcι.ς τeιύς τραπέν'"Cα.ς σi
φυγή Το�ρκους. Πηρε &κόμη μέρος σ' δλες τlς μεγά.λες μάχες κσ.τα. του έχθρο�
(Δερ6ενά.κια) κλπ., διεκρίθη δε πάντοτε για. τrjY ά,νδρεία. καί το 06-.ρρος του.

* 

Μετά. τον θάνα.το του Καποδίστρια. (1832) , δ Άθ. Σιώρης συνέπραξε με-
τα τών Καποδιστριακών (Κολοκοτρώνη, Πλαπούτα, Γρηγοριάδη κλπ.) εναν
τίον τώ1

1 α.ντικα.ποδιστρια.κων (Γρί6α., Χατζηχρίστω) . 'Έλα6ε μ.έρος στή μάχη
του ΜΙΥ.ντ:ζα.γρα., κοντα στήν Τρίπολι. Στή μάχη α.ύ-.;η διαλύθηκαν οί ά.ντικα.πο
δισ'"C;,ια.κοί, αλλό: εσημειώθηκα.ν μεγάλες ά.πώλειες κι' από τlς δυο πα.ρα.τά.ξεις.

* 

ΕΓΓΡΑΦΑ

(Προς Πλα.πούτα.ν) (δισ.τηρείται ·ή δρθογραψία του)
Έξοχώτα.τε στρατηγέ 

'Αναφερόμεθα. ός επlτpοπος του γεyικοϋ στρα.τηγοϋ όπού 6pίσκεσα.ι, διά.
τούς μισθούς μας να μα.ς δόσις εκεί όπού να τους λά.6ομα.ι, διcι, να. μήν τούς χσ.••
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J'ιμtι,ι ΚfJ,ί μ·iιν Οέλης τήν ζ ημία.ν μας δτι το γνωρlζομαι ός καλό. χαl άχα.μνό
t(ι)'Ι �,ιι�pωv ά.πό τήν &ξοχότι σου δια.τι δέ:ν ήμ.α.στε και ήμείς ξένι ήμαστε δλοι
ιt�ιχί σου και οέν ελπίζομαι να. μας ζημιόσις καί εν τουτο μένομα.ι τ� 17 Ό
'ι<.τι,1tjpίου 182(>.

ά.δελψί σου 
μαρκος χολοκοτρόνης
Θα. νά.σης σόρις

Α
ΡΧΕΙΟ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
{Έθνικης Βι6λιοθήκης) 

ΣΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝ. 
Άξιωμα.τιχος - Ε' τά.ξις

ά.ρ,.θ. φακέλλου 19.223
Αίτησις Νικ. Σιόρη, Γεωpγ. Άναγν. Σιόρη
κα.ι Πα.ντελr; Άσημ,. Σιόρη,- χα.τοίχων 'Ίσαpι

{Σινά.νο 4 Ίουνίσυ 1865) 

c> 

«Ηερί των εκδουλεύσεων του πατρός μας χα.τα. τόν ίερόν &.yωνα, τ ώ ν &-
π είρων π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν  κ α ι  ύλ ικω ν θ υ σ ι ώ't α.ύτ οJ 
τeιυ έν �Ιστορίςι.. ίστορουμένου, τί πρώτον κα.l τί ϋστερον δυνάμεθα. να. εϊπωμεν:
ΌΑρχούμεΘΙΧ μόνον νά είπωμεv δτι f, ά.νηρ οδτ:ος έχρημάτισε είς την πα.τρίοα.

τό-:ε προθuμότα.τος άγωνιστής, τόσον είς ύπογρα.μμον εχων η τ·ηv έλευθερία·,ι
'"Cής πατρίδος κσ.ι πίστεώς του η θάνατον ενδοξον κα.ί εντιμον, περ1. της ψιλε
λευθέροΙJ τα.ύτης &.ποψά.σεώς -;:ου της έν πά.σεσι τα.Τς μάχα.ις πcι.pευρέσεώς του.
��τeις τοϋ ύπολα.μβα. νομένου πιστοποι ητι κοϋ δρχωμοσία.ς του τα.γμσ.τάρχ συ Γ.
Κε�ά.λcι.: έπιχ,.λούμεθα. τήv μα.ρτυρια.ν τοϋ αντιστρατήγου 'Ιω. Θ. Κολοκοτρώ
νη, του ουνα.μένου οντως εύτυχώς κα.ί ώς Προέδρου, προφορικώς να. δώση. π�

ραίνοντι:.ς τα σ.πό συντpι6ήv καρδίας -κcιλ &πο πενίcι.ν μας έκτιθέμενα, πα.ρα.κα
λούμεν τήv Σ. Έπιτροπην να ρίψη ομμα. προστασίας είς τα τέκνα. έχείνω·ι,
eιϊτ ι ν ε ς  σ υ ν ε τ έ λ ε σ α ν  ε!ς τ ή ν  σ τ ε ρ έ ω σ ι ν  Uρ ό v ο�

� � χ 7. ι σ. 'i ε ς σ. ρ τ η σ ι α. ς. 

ύπογραψόμεθα εόσε6�στως

- Κ�ί έτέρα. α.ϊτησις των υίών του Άθ. Σιόρη ( 1 5 . 5 . 1 8 4 6 Κ α.-
ρ ύ τ α. ι ν α. ) προγενεστέρα., των Άνα.γνώστη, Άδά.μη κα.1. Νικολά.ου Σιώρ-,;
πρός τήν Έπιτρ. Έκδουλεύσεωv, ζητούντων τήν ά,yγ}χουσαν εις τούτους ά.μοι6ήν.

Βε6α.ίω σ ι ς  ε ν ώ π ι ο ν  τ ο υ  Ειρ η ν οδί κ ο υ  Μεγα. λ ο π όλε ως
άριθ. 145 

Έν Σινάνω. . . σήμερον την εlκοστήν Μα.tου του 1865. . . ένώπιον έιιου τc!1
ειρηνοδίκου Μεγα.λοπόλεως 'Αχιλ. Καρώvη ... έμψανισθε1.ς f; Γ. Κεφάλας, τα.•
γμα.τάρχης τ·ης Φά.λαγγος κα.ι κάτοικος Δυρραχίου τοϋ Δήμου Φα.λαισία.ς κα.t
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προκειμένου νά. 6ε6αιώση ·rι πιστοποι·ήση rlν δ Ά θ α Υ. Σ ι ώ p η ς, κά
τοικος "Ισα.ρι της Λυκοσούρας, ά.πο6ιώσα.ς κα.τα. το ετος 1 8 3 3, συνεμέθεξε 
εις τον ύπερ ά.νεξα.ρτησία.ς της Έλλάοος ίερόν ά.γωνα τοϋ 1821, ώρκίσθ-η έπl 
του [ερου Ευαγγελίου <ί)ς &κολούθως: «Όμνύω ειοως κάλλιστα. τα.ς εις τη'.ι 
ψευδορκία.ν έπιχειμένιχς ποινα.ς χαl έπt τ� ύποχρειί>σει τ·ης ανηκούσης πολιτι
κης α.ποζ-ημ.ιώσεως πpός το Δημόσιον οτι δ ειρημένος Άθα.ν. Σιώρης παρευ
ρέθη εις διαφόρους μάχα.ς συγκροτηθείσας- άπ' άρχης της Έπαναστάσεως τοσ 
1821, ητοι τ η ς &. λ ώ σ ε ω ς τ η ς Τ ρ � π ό λ ε ω ς, Β α λ τ ε • 
τ σ ί ο υ, Π α. τ p ώ ν, Δ ε p 6 ε ν α. κ ί ω ν, κ α ί 'Ι μ 6 ρ α ή μ ώ ς 
δ π λ α ρ χ η y ο ς τ ο ϋ τ μ ή μ α. τ ο ς Ό λ υ μ π ί α. ς η Φ α ν Υ.

ρ ί ο υ κ α l ύ π ο τ ά, ς δ ι α τ α. γ α. ς τ ο ϋ Θ ε ο ο. Κ ο λ ο κ '.ι

τ ρ ώ ν η, ω ν ε π ι κ ε ψ α. λ η ς π ό τ ε μ ε Υ μ i τ ρ ι α κ ο σ ί
ο u ς π ό τ ε δ ε μ ε π ε Υ τ α, κ ο σ ί ο υ ς α, ν δ ρ (1. ς 'Χαl οτι κα.τr:t 
τα.ς ά.ρχάς της έπανα.στάσεως διέτρεξε τ δ 6 5 ε τ ο ς τ η  ς ·ή λ ι κ ί α  ς 
τ ο υ ». 

Προς οε6α.ίωσιν κλπ. 
Γ. Κεψά.λα.ς 

(Έπιστολή Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη πρός Άθ. Σιώρην) 
(Περιέχεται στό 6ι6λια.ρά.χι του �Ιω. ΌΑθ. Σιώρη) 

(Μ) Πά.ρμπα. Θανάση Σιώρη 
Είς τήν Άνορίτσενα. οταν εϊμεθα. σοϋ είπα κα.l μου ύπεσχέθης οτι όλίγας 

ήμέρα.ς ήθελες να. πας εις τό δρδί, καί τώρα. μανθάνω ατι &κόμη είσαι αύτού 
κα.l λυπουμαι δπου εσείς ά.μελεϊτε > ένώ επρεπε ώς κα.πετά.Υιος νά. τρέξετε μέ 
προθυμία.ν καί να μήν &.ψήσετε χωρlς κεψα.λην το στράτευμά σc,.ς - δια. τοϋτο 
λα.μ6άνοντα.ς το παρόν μου ) να κινήσης ευθuς δια. το όρδί, -:ους οεκαέξ στρα.τιώ
τα.ς του χωριοϋ σα.ς τό ανάλογον τούς παίρνεις εως την Τρ�πολιτζά.ν ) κα.ί έπειοή 
είναι όποκεlμενοι να. &λλάξουν χατα. μηνα., να. μοϋ 6γάλης αλλους δεχαέξ κα.L 
νσ- μοϋ τούς σtείλης είς Τριπολιτζά.ν οια νά. ελθουν α.υτοι πίσω, δμeιlως να μοϋ 
στείλης χα.ί τούς Μπα.στα.ίους τούς προσμένω γλήγορα. χα.ί να. μ·ην τούς χα.σο
μερήσης. 

Τη 15 Δ) ορίου 1822 
'Απο 'Αρκουδόρεμα. 

(σφραγις) 

Ό &νεψιός σας 
Π. Θ. Κολοκοτρών-ης 

(*) Περίοδος Β' - &ριθ. 252 
Π ροσωρι νη Διοίκησις της Έλλά.δος 

CO επα..ρχος Φα.να.ρίου διατά.ττει. 
π ' 

' ρος τους ..... 
Δ ' θ ' ;,:, - ' Κ ' Σ' ' ' ια.τα.ττεσ ε να.. πα.ρσ.υωσετε του γερου απετα.ν ιορη τους στρα.τιωτα.ς 

των χωρίων σο:ς, οπου λείπουν από την α.να.λοyία.ν χα.τα. τό δευτέρι δπου προ
χθές εύγηκαν χα.ί μην χα.σομερατε οτι σα.ς γίνονται εξοδα.. 

Τ1,1 29 Ίουλίου 1823 'Ανδρίτσαινα 

( 0) Τα κατωτέρω l:γγραφα περιέχονται στο 616λ1αρόκι του Ίω. 'Αθ'. Σιώρη.
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Ι'rιι'ιι;; στρcι,τιιl�τα.ς οπου λείπουν 
τr.ιt>ι; �6γcι,λcι,ν προχθές καί πάλιν έγύρισcι,y οπίσω. 

δ 'Έπαρχος Φα.ναρίου 
Πα.ναy. Π ολύδωρος 

Ό Γεν. Γραμματεύς !',' 

Γρηy. Παπα.θ. 
Τποσημειούμενοι μα.ρτυρουμεν έν κα.ιρφ όντως επήγα.μεν τ·ηy δια.νομ·�ν 

εις τό Φανά,ρι τό περιβόλι τοϋ Κάζι ( i) Έφένδη τό εΙχεν δ Γέρο - Σιόρης μπρο
στά. χρόνια. δύο κα.ί τό α.φήσαμεν εtς το ονομά του μέ δλον του. Ή δια.νομ·η 
Εκ:::ίνη δεν ωψελήθη τίποτε. 

Τη 8 Δ) 6ρίου 1829 Δρcι,γόyι 
lVΙητρος Τζcι,6έλης, Γεώργ. Βεργης, Ν ...... . 
Άναστ. Μποζινάκης 

'Ίσον τφ πρωτοτύπφ &.παρά.λλcι,κτα. 
Έν 'Ανδpϊ.τσcχίνη τiί 10 Δ) ορίου 1829 

0Η έπαρχ. Δ. Φσ.ναρίου 
Για.ννά.κης ...... , Δ. Δημητρακόπουλος, Άναγν. Δ. Άνα.στα.σόπουλος 

* 

Ε' ΤΑΞΕΩΣ 

Παν. Κατpιβάνος 

ΟΙ ΚΑΤΡΙΒΑΝΑΙΟΙ, ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΙΘΕΡΩΣΙ. - ΠΑΝ. 
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ (ΚΟΝΤΑΜΕΤΗΣ). - ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΤΣΙ. 

TAlVIIIOIPI ΤΩΝ ΚΑΤΡΙΒΑΝΑΙΩΝ 

Γενάρχης της μεyά.λης οίκογενείας των Κα.τριοα.ναίων φέρετcι.ι ό Άση
μ6 .. κης Βρετός - κατά. τον Ίω. Σιώρηv. Γυιός τοϋ Βρετοϋ 'ijταν δ Βρετός .Ι{α-

c. .... ' ' 'θ λ' , ' ' ι: "Α ' ) ' τριοα.vος, που απε α.νε πο υ vεος, και τοuτου ο ΙJημα.κης, κ ,εψτοκα.πεταvιος 
�ης περιοχ·ης Φα.να.ρίου. 00 τελευταίος &παγχονίσθηκε όπό των Τούρκων στην 
Τρίπολι, &.πολέσα.ς καί 3 yυιούς του στον &γώνα. του έvα.ντίον των Τούρκων. 
Γυιός αότου ήτα.ν δ Πα.νcι .. yιώτης Κατριοανος, οστις εψημίζετο yιά την σωμα
-�ιχ:η ρώμη κα.ί την άνδρεία του. 

Στό περίφημο παρό-.. τό Δρcι.γώϊ γεϋμα των κλεψτων &.να.κηρύχθηκε δ rι.V·· 

δρειότερος δλωv. ΕΙχε ύπό τα.ς δια.τα.γά.ς -του οιχό του σώμα.. 
Στη μά.χη του προψήτου Ήλιου (1776) επολέμησε ανδρείως εναντίον 

των "Αλ6ανών καί διέσωσε τήν περιοχην &.πο τις κατα.στροψές καl λεηλασίες 
των ε.πιορομέων. 

Γυι�ί τοϋ Παναγιώτου Κα.τρι6ά.νου 1)σαν οί Δημήτριος, 'Ηλίας και Πα·· 
vcι.γιώτης, που είχε επονομα.σθ·ίj Κονταμέτης. 

<Q Πανα.γιώτ-ης - Κονταμέτης ένυμψεύθ-η την κόρη τοϋ Μητροπέτροβα, 
κα.ί ·ητα.ν σύγγα.μπρος τοϋ Γιαννάκη Γκρίτζαλη. 
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Στήν έπα.νάστα.σι του 21 πηρε μέρος επικεψαλης διχου του σώματος. Στη 
μάχη του Βαλτετσίου διεκρίθη για. τήν ά.νδρεία. του κα.ι το «ταμπούρι» του 
σ<J')ζετα.ι ά.κόμα. και μέχρι σήμερα.. Μπηκε στήν Τρίπολι μεταξύ ";;α>V πρώτων) 
μαζι με τον Κεψά,λα. Διέπρεψε δμοίως στα Δερ6ενά.κια. κα.ί ά.λλσ.χου. 

Έτιμ·ήθη ύπο της πα.τρίοος με το 6α.θμο τοϋ iξιωματιχοϋ Ε' τάξεως κα-t 
μετιχ τrιν απελευθέρωσι (&πί 'Όθωνος) 3νομά.σ�ηχ� χιλίαρχος τη; Φά.λα.yyος. 
l'ιά ·cίς όπηρεσίες του προς τ·ην πα.τρίδr.ι: ελα6ε μεγάλο ψα.λαγγίτιχο κτ·ημ,::. 
κοντα στον Άλψειό ποταμό. 

Άπε6ίωσε το 1862. 
ΕΓΓΡΑΦΑ 

Παν. Κα.τρι6α.νος 
άριθ. ψα.χέλ. 2885 
&ριθ. lνΙητρ. 323 

Χιλίαρχος 1825 - ά.ξιωμ. Α' τά.ξεως 1831 -
'Ωνομάσθη λοχαγος το 1838 κα.ι έπροικοδc,τ·ήθη. 

Πιστοποιητικον Δημ. Συμ6οuλίου Λυχοσούρα.ς 
ΊΌ Δημοτικον Σuμ6ούλιον τοϋ Δήμου Λυχοσούρα.ς συγκείμενο.ν πα.ρα. τG)'Ι 

Κύρ.: Άναγνώστου Οικονομοπούλου, Π ροέδρου t Ίωά.ννοu Καρατζια., Άναγνώ
στου Σιμοπούλου, Θεοδώρου Ζιγο6ιστινου, Δημητρίου Ντόyκα κα.ί Δημ. Σακελ
λα.ριάδου συνελθον κα.τ' α.ίτησιν του Δημάρχου Λυκοσούρας δια να πcφσ.τηρ·ήση 

' ' ' ' 
-

2
• ' 20 Μ ·• ' " δ ' ' ' ' 43""κα-cα. την ο υ σ ι α ν του υ..πο α.ι. ε.ε. . . . . . ια.τ(Χγ. το υπ α.ρ. ι 

εγyρα.φc,ν του Δημάρχου περιέχον πιστοποίησιν ε ν δ ε ί α ς κτλπ. του δη
μότω μα.ς Κ. Πα.ναγιώτου Κα.τριμπά.νου κα.τα.τα.χθέντος είς τήν Έλληνικήν Β. 
Φάλαγγα. χα.τα το εlpημένον διάταγμα. λα.6ον ύπ' οψιν το μνησθεν δπ' Άρ.: 43'7 
zγyραc:ρον καθώς και τό ειρημένον διά.τα.γμα., &ξετάσα.ς . . . . ά.κρι6ως περι τής 
περιουσίας του ά.να.ψερομένου, γνωρίζει ώς τα. &.ναψερόμε'ία. είς τό α.ύτό εyγpα.·• 
ψον κα.ι. . . . . έπι6ε6α.ιοί τα. έμπεριεχόμενα του είpημένου ύπ' &ρ. 437 εγγρά.
ψου τοϋ Δημάρχου Λυκοσούρα.ς κα.ί πιστοποιεί δτι δ προσημειωθείς Πα.να.yιώ
της Κα.τριμπάνος είναι &νδεής κα.ί α.ίδ'ήμων. 

'Εν "Ισα.ρι τt 20 Αύy. το 1838 �ο Πρόεδρος 
Άνα.γν. Οίκονομόπουλος 

Τα. μέλη 
Ίω. Κα.pα.τζιας 
Άνα.γν. Σιμόπουλος 

Θ. Ζυγο6ιστινός 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌΝ 

Δημ. Ντόγχα.ς 
Δημ. Σακελλα.ριά.δης 

Ό Κύριος Παναγιώτης Κατριμπάνος λοχα.yος της Β. Φά.λα.γγος, κά..τοικος "Ι
σα.ρι της Λυχοσούρα.ς μέ ήκολούθησε χα.τα. δια.ταγήν μου εις τ'(JΥ κσ.τα. της l\ιΙεσ
σηνία.ς α.ποστασίαν, ήτοι χα.τα του Π ε ρ p ω τ ο υ καί συντροψία.ς μz δέκα. 
συyχωpίους του, οπου κα.ί τό. . . . . . . . . (δια.ίτημσ, της δια.τρι6·ης του) εδειξε 
ζηλον όπερ των καθεστώτων. Διο δίδεται το πσ,ρόν μου ά.ποδεικτικον τ1ι1 εκδη
λ<i>σει του. 
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Τη 6 Μαtου 1848 
Τρίπολι� 

'Ιωάν. Θ. Κολοκοτρώνης 

Αίτησις 
χ·ήρας ΙΙαν. Κατριμπά.vου (δια. τοϋ πληρεξουσίου κα.ί ά.νεψ�οϋ της 'Α. Κα.τp�· 
οά.νου) , κατοίκου 'Ίσαρι (15 'Ιουνίου 1865 - &.p. 2885) . 

Προς 
Τήν έπι των εκδουλεύσεων του ιερού Άγωνος Έ7ΌιτρΌπηv 

'Επειδή δ σύζυγός της εδικα.ιουτο &.νωτέρου 6α.θμοϋ επειδή όπηρέτησε·ι 
ώς δπλοφχηyος «μετα. πίστεω� χα.t α.ύτα.πα.ρνήσεως» (επικαλείται την μα.ρτυ
ρία.ν του στρα.τηγοϋ �Ιω. Θ. Κολοκοτρώνη) κα.ί επειδή χα.ί α.ύτ·η ώς θυγάτηp 
τού γέροντος lVΙήτρου Πέτρο6α. ·δεν �μεινε &μέτοχος των δεινιί>ν του &γωνος )

ζητεί νά κατατάξωσι τόv άνδρα. της είς τήν ά,νήκουσαv τά.ξιy > έπί τφ τέλει τοi) 
vα μου δοθη κα.ί εμε άρτος είς το τέλος της ζωης μου (δια.τρέχει,· λέγει, το 
90ον ετος της ήλικίcι,ς της) . 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 
Ό Πα.vα.yιώτης Κονταμέτης εrχε πάρει τήν χόρη του γερο - lVΙητροΠέ

τρο6α. 
Κα.τα. τ·η•; οικογενειακη παράδοση ό Παναγιώτης Κα.τριμπανος, Σιώρη, 6 

Κοvταμέτης, ·ητα.ν &.pραβωνια.σμέvος με την κόρη του lVΙητρο Πέτροβα. cO &λλσς 
yυιος τοϋ γέρο lVΙήτροΠέτροβα. r ό Κωστα.ντης r ijταy άρραβωνια.σμένος με τήv κόρη 
του Κώστα Τσιάμπρα &πο τήν Κράνα., τήν Άλέξω. 

Τη βδομάδα του γάμου ό γα.μπρος &ppώστησε βαρεία χα.ι οεν · �ταν vrι,

κινηθη iπό τό κρεβάτι. Οί τρείς γέρο - δπλαρχηγοι Π έτρο6α.ς r Σιώρης, Τσιά,
μ,πpα.ς συvεννο·ήθηκαν. Ν ά χι ν-ήση το σuμπεθεpιο &πό τή Γα.ράντζα. Κι' rlν δ 
γα.μπρος είναι χα.λα. κι, ερχετα.ι με το συμπεθεριο γα, στεφα.νωθη τήν ΤσιΙΧ
μrφοπούλα, yά, ρίξουν οι Σιωρα.lοι μπαταριές. 

Ι<ίνησrι.ν οί Πετpοβατοι ά.πο τη Γα.ράντζα. κι' ολοι οι Σιωpαίοι - Κα.τρι
μπα.να.τοι &πο το 'Ίσcφι. Πέρα.σαν στην 'Ανδρίτσαινα. κι' οτα.ν ξαγνάντησα.ν 
στι1'i Κράνα ψώvα.ξε δ γέρο Πέτρc.6α.ς. 

- Ρίχτε, χαιρετάτε τό χωpιο και τούς συμπεθέρους τούς Ψσιαι..ι,πρα.ίους.
-- Tl λές, καπετάνιε, που είναι δ yα.μπρ6ς; Τί βα.ντε tδώκαμε;
- Θά τή στεψαν<J)σω τή νύc:ρη με τ' άλλο μου παιδί, το ά.ρρε6ωvιασμένο

μέ τ·ην κόρη -,ου Σιώpη. Κι' &..ν δ γα.μπρος γίνη κcι,λά, δ.ς πάρη -Χυτο τr1 Σιω
ροποόλα.. 

Κι' αν δε ζ·ήση, θα. δώσω την κόρη μου στο παιδί του Σιώρη. 
Κι' ετσι δ Κονταμέτης επηρε κόρη του lVΙητρο-Πέτρο6cι, κι' �τα.v σύγγα

μ6ρος με τον περίψημο ά.ρχηyό Για.ννά,κη Γκρίτζαλη, πού έκτελέστηκε &πο τούς 
Βαυαροuς στο Σούλοu, εξω &πό τή Μεγαλόπολη. 

ΣΤ' ΤΑΞΕΩΣ 

'Αναγνώστης Οίκονομόπούλος 

Δέν βρήκαμε επίσημα, στοιχεία για. τον χα.πετά.νιο Άνcι,γνώστη Οίκονο
ι1όπουλο. Πολλοl συγγραφείς του Άγωνος άvα.c:ρέρουν τήν δρα.σι του,. κυρίως 
στό Βαλτέτσι χα,ί, κατα. τ·ην &λωσι της Τριπολιτσας. 
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Στό 6ι6λίο του Γιά.ννη Σιώρη α.ναγρά.ψεται δτ� χατά, τήγ πτωσι της Τρι
πeιλιτσ&ς (23 Σ) 6ρίου 1821) «επεσεγ δ έχ της μόνης αδελφής του (του 'Αθ. 
Σιώρη) ανεψιός του Άνα,γνώστης Οlχονομόπου),ος η Κοχκίνης». 

'Γοστο ομως φα.ίνεται ά.να.κρι6ές διότι δ "Αναγνώστης Οίκονομ6πουλος άπο 
έπίσημα. εγγραφα. φέρετα,ι ζώv χαί πέραν τοϋ 1865. Έπίσ·ης ά.ναφέpεται ιi>ς 
πρόεδρος τοϋ Δημοτικού Συμ6ουλίου Λυκοσούρας τό 1840. Ποιός 'Αναγνώστ·η; 
Οίκονομόπουλος είναι δ φερόμενος ώς φονευθείς στό Βα.λτέτσι; Δέν μπορέσαμε 
νά, διευκριv!σουμε. Οϋτε oi &.πόγοvοι Οίκονομοπουλαίοι zίναι σέ θiσι να. πλη
ροφορήσουν σχετικά. Ό �Αvα.γν. Οικονομόπουλος ύ�ογράφει πλείστα πιστοποι
ητικα α.γωνιστων, κυρίως Ίσαρα.ίων, μετα. τήν &.πελεuθέρωσι. Μα.λλον ή πλη
ροφορία του Ίωάν. Σιώρη είναι &.νακριο·ής, έκτός αν ύπ·ηρχε κι' άλλος Άναγv. 
Οίχοvομόποuλσς, πρ&γμα &.πίθανο. 

Ζ' ΤΑΞΕΩΣ 

Δημήτριος Καραλ ης 

Ό Δημητρά,χης Κα.ραλης ύπηρξε &πό τους γεννα.ιοτέρους α.yωνιστάς τοϋ 
1821. Πηρε μέρος στίς περισσότερες μάχες χαί στην μάχη του 'Άργους έτραυ
μ11,τίσθ·ηκε. 

Διετέλεσε χα.πετά.νιος ύπερπεντήχοντα. Ίσαρα.ίωv ά.γωvιστων κα.ί παντοϋ 
επέδειξε α.νδρεία. χα.ί τόλμη. 

* 
Έχ παραδόσεως ά.ναφέρεται οτι εζη πλησίον θείων του Κα.ραλαίων στb 

Ζαγκλακόρεμq, (σημερινό Πετρσβούνι) . Έχρησψοποιείτο ώς 6σσχος ΙΥ,ιγοπρο-
6άτων, κυρίως στην περιοχη τοϋ οουνοϋ «Κόχλα.» χα.ί στη θέσι <·.Σκάλα». Ί--Ι 
-cοποθεσία. ήτα.v πέρασμq, κλεφτών, οι δποίοι λόγιμ του δυσπροσίτου του εδάφους, 
κα-cέφευγον, εψην(/,ν σφάγια χαl &νεπαύοντο. l\ιf.έχρt πρό τινος έσώζοντο πολλiι.
οστά. εις τό μέρος τουτο. 

Κάποτε -διηγοϋνται - δτι οι κλέφτες τοϋ &ρπσ.ςα.'ι του Δ .Κ(/,ρ(/ .. λη εΨι, 
σφά.γιο, για. να. το ψήσουν χαί κορέσουν τ·ην πεί-ια τους. 

Ό Δημητράκης, διαθέτων μόνον οπλο τ·ην yχλίτσcι, του καt τ·η ού'!α.μ:ή 
,συ άντετά.χθη μέ πείσμα. καί δέ:ν εφοβήθη να. διεχδικήση το σφάγιο ά.πο τούς 
όπλισμένους κλέφτες. 

Ή παληκαριά. του εκα.νε έντύπωσι σ· α.υτοός, που έπωφελήθ·ηχα.ν της εύ-
; \ , , , , " , , θ' χα.ιριας για, νσ. τον πεισουν να τους α.κοΑου ησ·η. 

Πράγμα.τι, έκεϊvος δέχτηκε, φώναξε ά.πό φηλα. στους συγγενείς του )α, 

παραλάβουν τ� πρό6α.τcι.., για.τί πά.ει μέ: τους χλέφ-cες ! 
Άπο τότε εγινε τακτικο μέλος της ά.χολοuθίας των Κολοκοτpωvα.ίων ·χο:ί 

λόγφ τ·ης ρώμης καί της εμπιστοσύνης που ενέπνεε, προσωπικός σωματοψύ
λα.κας τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη. 

'Όταν ό Κολοκοτρώνης &να.yχάστηκε νά, ψύγη στ·η Ζάκυνθο μαζί μέ: τους 
σuγγε,,ιεϊς χαί ψίλοuς του, α.κολούθησε καί ό Δ. Κα.ρα.λης μέχρ� το Κ11/rάχωλ'?. 
0Αλ) ' �' . ' ' ' . · ' θ ' ' " Γ ' ' ' ' Τ ,α υεν μπορεσε να φuγη κι αοτος χα ως κα.ι ενα.ς χοτσης απο την ·ρ�-
φυλλία.. 
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Έπιστpέψοvτες οί δυό, &.ντελήφθησαv δτ� πα.pα.κολουθοϋνταν &.τ.:ο δύο 'Γοup
χ(/,Χ61χνούς. 'Ο Γκότσης γνώστης της Άλ6ανικης, ά,νεκοίνωσε στόν Δημητpάκ·η 
οτι ήσαν ύπό παρα.χολούθησιν. 

"Έξω του Π�ργου, βρήκαν τή•,ι εόκcι,ιρία να έπιτεθοϋv kνα,vτίοv των Τουp
κ.α.λ6ανιϊ>ν, τους δποίοuς κα.ί έστραγγάλισαν. 

"' 

Κα:i:όπιν, δ μέ:ν Γκότσης kτpάπη προς τά Σουλιμοχώρια,, δ δε Κα.pαλης 
κατέφυγε στους συγγενείς του Λυμπεpοπουλαίους, στο χωριδ Μπέρεκλα τ·ης 
'Ολυμπίας. Πρσ,γματι, εκείνοι τον εκρυψα.ν σε μιά σπηλιά στη ΝΔ. πλευρά τσσ 
Λυκαίου. (Το γεγονός τουτο της προστ(Ι .. σίας του ά.πό τούς Λυμπεροποuλαίους 
ά.ναψέρονταν μεταγενέστερα. χ(/.ι &πο τον γέρο Γιώργη Λυμπερόπουλο,, δπως &
θυμόταν δ Γρηγ. Καραλης) . 

Οί Τοϋρκοι, 6α.ρειά φέροντες το γεγονός τοϋ στραγγαλισμου των δύο δμο
ψύλων των,, μετηλθαν κάθε μέσο yιά να τον συλλάβουν. Έ6ασάνισα.ν ά.πάνθρωπ� 
τούς ά.δελψους καί τούς συγγενείς του. 

Έδιηγεϊτο δ γερο Άγγελης Ροϋc;ος, πάππος τσϋ Άπ .. Ρούσσου, οτι εμπρός 
&.πο το σπίτι του - κάτω ά.πό το παλαιό άλώνι τοϋ "Ισα.ρι - οΕ Τουρκοι είχαν 
τοποθετ·ήσει ενα κλείδωνα (ξύλινο είδικο μοχλο) , μέ τόν δποϊον περιέσψιγγα.ν 
τούς &.στραγά.λους των Κα.ρα.λα.,ίων γιά νά μαρτυρήσουν ποίί 6ρίσχετα..ι ό Δ. Κα. 

ρ(/.λ·ης. 
Ό ί'διος δ γέρο Άγγελ·ης Ροϋσος, δ μόνος έπιζων Ίσαρα.ίος &.γωνιστης 

κατά το 1900, εμιλοϋσε μέ: πολυ θα..υμα.σμο γιά τόν Δημητράκη. 

Είχε νuμψευθη τ·ην Παναγιώτα (&yνώστου επωνύμου) ά.πο τό Ψάρι Τρι
ψυλλία.ς. Άπέκτησε τέσσα.ρα. παιδιά., δύο άγόρια. καl δύο κορίτσια., τους; Γιάννη, 
Λυμπέρη, Άναστα.σία. καl Χρυσοϋλα. 

Άπέκτησε περιουσία. σ,ο Ζαγκλαχόρεμα. μέχρ� Δεληχ11.σάνι. 
·'Επρόσφερε πσ,ντοτε τlς ύπηρεσίες του μέ πολλή προθυμία.
Καί τα. παιδιά. του ήσαν παλληκάρια. Άνα.φέρετcι,ι δτι, μετα. τrιν &πα.νά

στα.σι, δ 6ουλευτης Άθα.ν. Δ. Σα.κελλα.pιά.δης τά εχpησιμοποιοϋσε ώς σωματο
φύλακες μέχρι των Μύλων τοϋ 'Άργους, διότι το πέρασμα του Άχλα.δοκάμπου, 
λόγφ των ληστών, ήταν επικίνδυνο. 

Το σπίτι τοϋ Δ. Καραλη στό 'Ίσα.ρι προεπαναστατικά ήταν πέρασμα. τών 
Γορτυνίωv κλεψτων πρός Τριφυλλίαν. Πολλές φορές έχε[ είχαν περιχυκλωθή 
, ' ' , σ,πο τους κα.τα.κτητας: 

Για τ·ηv σύζυγο τοϋ Δημητpάκη, ΤΥ'/Υ γρια Παναγιώτα, πού lζησε πολ
λα χρόνια, διηγοϋνται οτι κάποτε πήγε στο Δεροέvι για νά σuναντ·ήση τον Γε·ι. 
Κολοκσ.:ρώνη. Στό «κονάκι» που εφιλοξενεϊτο δέ:v της επέτρεπαν να μπ·η. 

'Άκουσε δμως τή φωνή της δ Κολοκοτρώνης κα.t είπε: 
-

0Αφηστε τή θεια Παν(Ι,γιώτα να. περά.ση ! ... 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
(Έθvιχης Βιβλιοθήκης) 

ΚΑΡ ΑΛΗΣ ΔΗΜΉΤΡ ΑΚΗΣ 

&.ριθ. Μητρώου 115 - &ριθ. φακέλλου 2258 

Κατετάγη είς Ίην τά,ξιv (&ξιωμ.) 
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ΕΓΓΡΑΦΑ: 

1) Αίτησις Λuμπέρη Δ. Κα.ρα.λη (Κα.ρύτα.ινα. 15 Μα.ίου 1846)
'() πα.τήp του ευσε6ά.στως ύποφα.ινομέvου χα.τοίχου 'Ίσcφι τοϋ Δήμου Λυκοσού
?α.ς ϋπηρέτησεν ώ ς μ π ο υ λ ο υ κ σ ή ς κα.θ� δλον το a�ά.στημ,α τοη 
ίερου των Έλλήvων ά.γωνος, πα.ρεuρεθεις εlς δια.φόρους κατά. των εχθρών μάχα.ς, 
δπου ά.π6 εvθοuσια.σμον κα.ι πλήρ·η ζ ηλον διά. τ·ην έλεuθερία.ν τής πα:φίδος διε
κι νδύ-,,ευσε πολλάκις τήν ζωην κα.ί πα.ρα τήν 'Άργει μά.χην επληyώθη κ.α.τiι.. 
τον 6ρσ,χίονα., διά. την ίασιν τοϋ δποίοu εδα.πάνησε πολλά, ά.λλά μ·η ια.θείς έντ€
λως &.qγίjκεν ά.ποτέλεσμα., που ώς εκ τούτου μετα. κα.ιρον ά.πε€ίωσεν 1 ά.::ρ-ήσ(Ι,ς iiξ
τέκνα. 

Διά τάς εκδουλεύσεις του τα.ύτα.ς σ.νέψερον εις τα.ς κα.-cά. καιρούς συστα.
θείσα.ς έπιτροπάς, ά.λλά. δέν ετuχον της άνηκούσης τιμής. 

Ύπο6ά.λλων διά. τα.στα. καλ ·rιδη πιστοποίησιv των όπλα.ρχηyωy όπο τα,ς 
δια.τα.γα.ς των δποίων ύπηρέτησεν παρα.κα.λω τf1ν σε6αστήν ταύτηv �πι τροπη·.� 
οπως δύ)σει χα.ί εις τ·ην οϊκογένεια.ν του δυστυχούς πατρός μου εyκα.ταλειπόντος 
&νευ προστασίας τινος τήν οlκογένειά.ν του κα.ι. α.νευ τινος περιουσίας τήν α.νή
χουσα.ν 6οήθεια.ν δια. να. χρησιμεύση ώς πόρος ζωής κα.ι δια. τήν ύπα.νδpία.v τυ1ν 
δύο θuγα.τέρωγ των, α.ϊτινες ουδεμίαν άλ) YJY εχουv ελπίδα.. 

λυμπερι Δ. κα.ραλις 

2) Πιστοποιητιχον
<<ΠιστοπQιουμεν οί ύποψα.ινόμενοι δπλcφχηγοί δτ.ι δ έχ του χωpίQυ 'Ίσα.r-� 

τοϋ δ-i]μοu Λυχοσούρα.ς τ-ης Μεγα.λeιπόλεως ποτέ Δ η μ η τ ρ ά κ η ς Κ 1,

ρ α, λ η ς, &μα, � ύπέρ της έλευθερία.ς ψωνή ήκούσθη, εδρσ.ξε ·rα οπλα, χσ.ί 
ετρεξε ύπο τήν δδηγία.ν μα.ς ώς μπουλουχσης με &.ρκετου; στρατιώτα.ς ά.πο τήv 
ά.ρχ·ην του &.γωvος μέχρι τέλους αύτων. Παρευρέθη είς τάς έψεξ·ης μά.χα.ς Κα.
ρuταίνης, Βα.λτετζίοu πρώτην %α.ί δεuτέρα.v μά.χηv άπο τήν άpχήν της ·πολιοp
κία.ς Τριπόλεως μέχρι της ά.λώσεως α.ύτ·ης, είς Π6.τρα..ς, είς τας κατα τοσ Δρά.
μα.i-η, ''.Αρyος χαί Δερ6ενάκη, εις τας κατά της Κορίνθου zαι. εις διαφόρου; 
&λλας, είς την κα.τά Ίμ6ρα.ήμ, Δραμπά.λα. κα.ί Τρίκορφα. κα.l είς πολλα.ς ά,λλα.ς 
κΙΧτ' α.ότων μά.χcι.ς· παρευρέθη είς Άθήνα.ς χα.τα τ·ην έκστρα.τείαν του πελοποv
vησια.κσϋ στρα.τοϋ τοϋ ύπο τήν δδηγία,ν τοϋ Ίωάν. Θ. Κολοκοτρώνη. 

"Ο μvησθεlς ελσ.6ε ένεργητικον μέρος εις την ά.ναψερομένην μάχην, εδειςΞ 
ζηλσν μέγα.ν. Εις τbν δεξιον 6ρα.χίονα. ελα6ε μί.α.ν πληγήv χα.τα. το 1822 δτz 
δ Πανος Θ. Κολοχοφώvης, μετ' άλλων έχλείσθη είς τό φρούριον 'Άργοuς 1

δια τήν δποίαν (έξιJ)δευσε) ά.ρχετά. χρήματα, δια την ϊα.σί ν του. 
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Τήν 24 lVIαtoυ 1844 Σινάvον 
Οί όπλα.ρχηγοι 

Νι χητα.ρας Σταματελόπουλος 
Δ. Πλαποότα.ς 

Κανέλλος Δελιγιά.vνης 
�Ιω. Θ. Κολοκοτρώνης 

ι 

(20 Μα:tου 1865 Σινά.νον) 
3) Αίτησις Πανσ..γιώτας χήρα.ς- Δ. Κα.ρα.λη, 'Ιωάννου, Δήμcυ, Άνσ.στα
σίας κα.ί Χρuσούλα.ς τέκνων χ("/,ι. κληρονόμων τοϋ Δ. Καρα.λη.

Προς την Έπιτρ. 
.... «Έκτος τι:ι>ν σ.γώvωv κα.l έκδουλεύσsων του Δημητράκη Κα.ρα.λη ν οδτος 
κα.τηνάλωσε κα.ί την περιουσίαν του προς ία.σιν των πληγων, α.ς ελα6ε είς τάς 
μάχας μαχόμενος κ.α.ί εν τούτοις ά.ψοϋ ενεχα. των πλ ηγωv α.υτου ά.πε6ίωσε, ·cό 
δημ,όσιον ούδεμί("/,Υ &κρόα.σι ν εδωσεν είς τά δίκαια. παράπονα της χήρα,ς κα.ί τω·; 
τέκνων αύτου δια.τελούντων έv -πεvίq, χαt δυστυχίq,. 

ό τ(i'>Υ ;,ίτούντωv πληρεξοόσιος 
Α. Α. Κατρι6α.νος 

Ζ' 'ΓΑΞΕΩΣ 

'Αλέξης Κατριβάνος 

α.ριθ. Μητρώου 88 - &ριθ. φακέλλου 2243 
Στό ίστορικ.ο "Αρχείο της Έθvικής Βιβλιvθ.ήκης και στον φάκελλο τοϊ:i 

'Αλέξη Κα.τρι6άνοu ύπά.ρχουν 6 εγyρα.φα.: 1) Αϊτησίς του προς -cηv επι των 
στρα-cιωτικων έκδουλεύσεων Έπιτροπήν, 2) Πιστοποιητικ.ον των Καν. Δελη
γιάΨιη, Ί. Κολοκοτρώνη, Νικηταρa,, Δ. Πλαπούτα.. καλ Ν. Μποόκουρα πεpt 
της πολεμικής του δράσεως, 3) ΆpιστείοΥ (δίπλωμα. ά.πονομης) ά.ρ. 7164-2G 
Άπριλίου 1844, 4) Πιστοποιητικόν των Θ. Κολοκοτρώνη, Ν. Στα.μα.τελοπού� 
λοu, Ί .. Κολοκοτρώνη, Δ. Τσόκρη,, Ί. Πλαπούτα., Δ. Ιlλ(ι',ΠΟύτα,. 5) Α ϊτησlς 
·cω προς την 'Rπιτροπην Έκδουλεύσεων - 30-5-1865, ϋ) το ΆργυρουΎ Ν �
\ ι�οματόσrιι.ι.οv εις τον Άλ. :Κ("/,τpιμπά.νον.

Ί��χ τιj>ν δ.νωτέpω �γγρά.cρων πcφα.Οέτομεv σε άvτίγρ(ι',ψο όλόκληρα. η Jν 
περιλήψει τινα. κατωτέρω: 

1) ΑΙΤΗΣlΣ ΤΟΙ άπο Κα.ρύτα.ιvαν της 15 Μα.ϊου 1846
llρος την έπί των στρα.τ:ωτικώv έκδοuλεύσε.ων Έπιτροπήν

«ΌΑπ' άρχής �.μα. ή όπέρ της έλληνικης έλευθsρία.ς σά.λπιγξ 1/χησεν, εδρα.ξc-, 
τά. οπλα. καί επί κεφα.λης έκα.τον &ριθμ,ου στρα.τιωτωv παρορμήθην εις δια.cρό
ροuς χα.τα. τω'; εχθρών μά,χα.ς, δπου ενθουσιων όπο το γλυκύν της ελευθερία,; 
α.iσθημ,α δια.κ�νδύνεuσα. πολλάκις τ·ην ζωήν μου χα.ί όλίγον εδέησε v' άcρήσω 
ερ·ημον ·cήν οίκ.ογένειά.ν μου ύπο τήv έλπίδα τρεψόμενος δτι &μα. ή πατρίς κα.τα
στα.θη θέλω α.nοζ ημιωθη δια. τά.ς εκδουλεύσεις μου ύπέρ α.ύτης.». 

Π ερα.ιτέρω ά.ναψέρει δτι έπληγώθη εlς τους ύπερ -;;ης πατρίδος χγωνα.ς 
«κ.α,τά. τον πόδα κα.ι την χείρα» χα..t δτι προσέφυγε το 1833 άρμοδίως ύπο6α.
λ�)V «τσ. πpός &.πόδειξιν των εκδοuλεύσεώv του επίσημα. της τότε Κυβερνήσεως>. 

Καταλ·ήγωv πα.ρα.ποvείται δτι δέν ετυχε τοϋ βα.θμου «δια γα, μη μείνω μ6-
yσ; εγώ ηδικημένος άπο τούς ά.γων�σθέντα.ς δια. την άπελευθέρωσιν της πα
τρίδος». 

2) ΙΙ ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ όv (ή μ ε ρ . 9 Μ α ρ τ ί ο υ 1844) ,
ύποyρα.ψόμενον ύπο των Καν. Δεληγιάννη, Ίω. Κολοκοτρώνη r Νι.κητα.ρα r Δ. 
Πλα.πούτα κα.l Ν. l\tΙπούχουρα: Πιστοπσιουμεv δτι δ Άλ. Κα...τριμτvά.νος έκ τοϋ 
χωρίαυ 'Ίσα.ρη τ-ης επαρχίας Όλυμπία.ς κα.t ηδη Μεγα.λοπόλεως ) όπηρέτησε 


